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- L’arxiu telemàtic de L’Agenda: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
Tots els textos dels 20 anys de l’Agenda, organitzats per temes, autor, títol... a disposició pública permanent.

- La col.lecció «Tiempo Axial»: tiempoaxial.org
Una col·lecció de llibres patrocinada per l’Agenda, com la seva projecció en la teologia llatinoamericana d’avantguarda.

- Els «Servicios Koinonía»: servicioskoinonia.org
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Aquesta Antologia és propietat del Poble Llatinoamericà,
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A manera de presentació fraterna

Per mi, l’Agenda Llatinoamericana (i Mundial) ha estat i és una resposta
commovedora a les meves inquietants preguntes sobre el Tercer Món, sobre
la nostra Amèrica, sobre la intersolidaritat mundial. A molts centres polítics
o socials, a escoles i universitats, l’Agenda està essent una veu acollida amb
molt afecte i eficiència. Un canal sorprenent de proximitat més enllà de moltes fronteres, i de militància alliberadora.
Pere CASALDàLIGA

Aquests vint anys de l’Agenda Llatinoamericana han estat una trobada
continuada d’esperances i utopies, somiades per tants autors –ells i elles–
que han conjuminat la seva ploma, la seva paraula profètica, la seva saviesa
i el seu compromís en aquesta aventura. Són diversos centenars d’autors protagonistes els que han signat la paraula de l’Agenda. Cinc mil pàgines d’Agenda. Set-cents textos.
L’arxiu telemàtic de l’Agenda dóna testimoni de tota aquesta riquesa de
materials, i el torna a posar, permanentment, a disposició pública, per internet.
També ha estat protagonista tota una xarxa d’organitzacions populars,
centres pastorals, editorials, comunitats locals... que han fet possible l’edició
i distribució de l’Agenda durant dues dècades de constància, en una vintena
de països, i fins i tot en nou idiomes durant alguns anys. Dins del seu gènere,
és “el llibre llatinoamericà més difós”. Unes quatre-centes edicions locals nacionals. Més d’un milió d’exemplars.
No podem deixar de citar altres protagonistes, els amics/amigues entusiastes que han aportat el seu carisma d’animació, de recolzament, d’interrelació,
de “solidaritat d’anada i tornada”... fent arribar aquesta humil veu col·
lectiva fins als llocs més recòndits de l’“interior” llatinoamericà i als sectors
populars més necessitats.
De tot això, aquesta antologia n’és una fruita madura i una prova fefaent.
José María Vigil

Vegeu l’ÍNDEX al final
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12 de octubre de 1492
Diario de abordo de Colón

A

las dos horas
después de media
noche pareció la tierra, de
la cual estarían dos leguas.
Amainaron todas las velas,
y quedaron temporizando
hasta el día viernes que
llegaron a una isleta de los
lucayos, que se llamaba en
lengua de indios Guana‑
haní.
Luego vieron gente des‑
nuda, y el Almirante salió
a tierra en la barca armada
y Martín Alonso Pinzón y
Vicente Anes, su hermano,
que era capitán de la Niña.
Sacó el Almirante la bande‑
ra real y los capitanes con
dos banderas de la Cruz
Verde, que llevaba el Al‑
mirante en todos los navíos
por seña, con una F y una
I, encima de cada letra su
corona, una de un cabo de
la cruz y otra de otro.
Puestos en tierra vieron
árboles muy verdes y aguas
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muchas y frutas de diversas
maneras. El Almirante lla‑
mó a los dos capitanes y a los
demás que saltaron a tierra,
y a Rodrigo d’Escobedo es‑
cribano de toda la armada, y
a Rodrigo Sánches de Sego‑
via, y dijo que le diesen por
fe y testimonio cómo él por
ante todos tomaba, como
de hecho tomó, posesión
de la dicha isla por el Rey
e por la Reina sus señores,
haciendo las protestaciones
que se requirían, como más
largo se contiene en los tes‑
timonios que allí se hicieron
por escrito.
Luego se ayuntó allí mu‑
cha gente de la isla. Esto que
sigue son palabras formales
del Almirante en su libro
de su primera navegación
y descubrimiento de estas
Indias. «Yo ‑dice él‑ porque
nos tuviesen mucha amis‑
tad, porque conocí que era
gente que mejor se libraría
y convertiría a nuestra

santa fe con amor que no
por fuerza, les di a algu‑
nos d’ellos unos bonetes
colorados y unas cuentas
de vidrio que se ponían al
pescuezo, y otras cosas mu‑
chas de poco valor, conque
tuvieron mucho placer y
quedaron tanto nuestros
que era maravilla. Los
cuales después venían a las
barcas de los navíos adonde
nos estábamos, nadando,
y nos traían papagayos y
hilo de algodón en ovillos y
azagayas y otras cosas mu‑
chas, y nos las trocaban por
otras cosas que les dábamos,
como cuentillas de vidrio y
cascaveles.
En fin, todo tomaban y
daban de aquello que tenían
de buena voluntad, mas me
pareció que era gente muy
pobre de todo. Ellos andan
todos desnudos como su
madre los parió, y también
las mujeres, aunque no vi
más de una harto moza, y
todos los que yo vi eran to‑
dos mancebos, que ninguno
vi de edad de más de XXX
años, muy bien hechos, de
muy hermosos cuerpos y
muy buenas caras, los cabe‑

llos gruesos cuasi sedas de
cola de caballos y cortos. Los
cabellos traen por encima de
las cejas, salvo unos pocos
detrás que traen largos, que
jamás cortan. D’ellos se
pintan de prieto, y d’ellos
son de la color de los cana‑
rios, ni negros ni blancos, y
d’ellos se pintan de blanco y
d’ellos de colorado y d’ellos
de lo que hallan; y d’ellos se
pintan las caras, y d’ellos
todo el cuerpo, y d’ellos
solos los ojos, y d’ellos solo
el nariz.
Ellos no traen armas ni
las conocen, porque les mos‑
tré espadas y las tomaban
por el filo y se cortaban con
ignorancia. No tienen nin‑
gún hierro; sus azagayas
son unas varas sin hierro
y algunas d’ellas tienen al
cabo un diente de peçe, y
otras de otras cosas. Ellos
todos a una mano son de
buena estatura de gran‑
deza y buenos gestos, bien
hechos.
Yo vi algunos que tenían
señales de heridas en sus
cuerpos, y les hice señas
qué era aquello, y ellos me
amostraron cómo allí ve‑

nían gente de otras islas que
estaban acerca y les querían
tomar y se defendían. Y yo
creí e creo que aquí vienen
de tierra firme a tomarlos
por cautivos.
Ellos deben ser buenos
servidores y de buen inge‑
nio, que veo que muy presto
dicen todo lo que les decía.
Y creo que ligeramente
se harían cristianos, que
me pareció que ninguna
secta tenían. Yo plaziendo
a Nuestro Señor levaré de
aquí al tiempo de mi parti‑
da seis a Vuestras Altezas
para que aprendan hablar.
Ninguna bestia de ninguna
manera vi, salvo papagayos
en esta isla».
Todas son palabras
del Almirante Cristóbal
Colón.
❑
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El nom d’«Amèrica»

El 1507, a la ciutat lorenesa de Saint-Dié, el jove
geògraf Martín Waldsemüller publicà el breu tractat
Cosmographiae introductio, acompanyant-lo amb
dues cartes d’Amérigo Vespucio. Una d’aquestes cartes
Vespucio la va dedicar a la seva tercera navegació que,
segons ell, va fer els anys 1501 -1502. En aquest viatge
Vespucio va navegar molt lluny, cap el sud, vorejant
les costes brasileres, acabades de descobrir.
En comentar la carta de Vespucio, Waldsemüller
va proposar donar a la quarta part de la terra, desco‑
berta per Amérigo Vespucio, el nom de “Amérigo o
América”.
El 1507, a Europa, ningú no sabia que la costa
brasilera formava part d’un enorme continent, ni
suposava que Colom, Caboto, Ojeda, Bastidas i Cabral
havien descobert la terra d’un mateix continent.
Durant algun temps, de vegades –però no pas
sempre– en els mapes s’anomenava Amèrica només a
la terra ferma austral del continent. El 1538, el gran
cartògraf flamenc Gerardo Mercator, va batejar amb
aquest nom totes les terres del Nou Món. Des de llavors,
porta el nom que, casualment, va sortir de la ploma
d’un cosmògraf lorenès. A tot arreu es va començar a
anomenar el nou continent amb aquest nom, excepte
a Espanya, on fins a la fi del segle XVIII en deien “les
Índies” o “Índies Occidentals”.
Durant molt temps els historiadors van acusar
Amérigo Vespucio d’usurpar la primacia del desco‑

briment, però avui dia pràcticament tots els científics
de pes comparteixen l’opinió del gran savi alemany
Alejandro Humboldt, el qual va dir que, tot i que el
nom del nou continent és un monument a la injustícia
humana, va aparèixer per una coincidència de circums
tàncies fortuïtes que eliminen qualsevol sospita contra
Amérigo Vespucio. En efecte, les cartes de Vespucio
van ser publicades a Saint-Dié sense el consentiment
del seu autor i el navegant florentí, que tenia Colom
en gran estima, no sabia que Waldsemüller havia de‑
nominat amb el seu nom la terra austral del Nou Món.
Si la gota i les nombroses angúnies no haguessin
portat l’almirall a la tomba a l’edat de 56 anys, si ha‑
gués viscut vuit o deu anys més, s’hagués convençut
que les terres descobertes no es trobaven a l’extrem
oriental d’Àsia, sinó en un enorme massís de terra,
més enllà del qual s’estén l’oceà ignot.
Al quart viatge les naus de Colom van vorejar la
cintura del nou continent, però tan sols el 1513 Vasco
Núñez de Balboa va creuar Panamà i va arribar a la
vora del “Mar Meridional”. El 1520 Magallanes va
trobar l’estret que porta fins a aquest mar, i el 1522
els seus companys van concloure el primer viatge
de la història al voltant del món i van arribar a les
costes asiàtiques per la via d’occident. I aquesta ruta
va resultar ser cinc vegades més llarga que la de la
primera expedició colombina.
Per sort, l’Almirall no ho va arribar a saber. q

El nom d’«Abya Yala»

El Consell Mundial de Pobles Indígenes, que es reuneix cada quatre anys, va admetre a partir de 1977
com a nom del continent “Abya Yala”, de l’idioma “kuna”.
En aquest idioma “Yala” significa terra, territori. “Abya” significa “forat de la sang”, “mare madura”,
“verge madura”, “terra en plena maduresa”...
“Abya-Yala” és el terme amb el qual els indis “kuna” denominen el continent americà en la seva totali‑
tat. L’elecció d’aquest nom va ser suggerida pel líder aimara Takir Mamani, el qual va proposar que tots els
indígenes l’utilitzin als seus documents i declaracions.
“Anomenar amb un nom estranger les nostres ciutats, pobles i continents –argumenta ell– equival a
sotmetre la nostra identitat a la voluntat dels nostres invasors i a la dels seus hereus”. La proposta de Takir
Mamani ha trobat una acollida favorable.
q
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La dona i la conquesta
Hi ha un robatori que els europeus van
practicar des que van arribar al Brasil, al segle
XVI. És el robatori de dones i nens. Des que
els primers jesuïtes van arribar a Salvador, el
1549, s’emportaven per força, del si de les seves
famílies, nens de vuit a catorze anys, dient que
els educarien a les seves escoles.
Els sacerdots volien que els joves obeïssin les
seves ordres, ja que els adults no acceptaven la
nova doctrina.
Altres sacerdots, més tard, posaven els nens
en col·legis i internats, lluny de les seves famí‑
lies, per ensenyar-los el catecisme. Allà, aquells
joves aprenien a menysprear la manera de ser
de la seva nació i eren tractats com a ignorants
i endarrerits.
Més greu era el robatori de dones, capturades
amb l’ajuda de gossos, o amb un llaç des del cavall,
per dur-les a viure amb els soldats conqueridors,
o amb els colons. Els homes dels poblats indígenes
morien en les lluites i les dones eren apressades
i es convertien en mares de mestissos.
El robatori de dones inicià el mestissatge, ja
que el fill de les unions entre soldats, comerciants
o colons amb les dones del lloc, tenia per pare un
portuguès i per mare una índia.
La població llatinoamericana és, majori‑
tàriament, fruit d’aquest mestissatge que va
involucrar no tan sols els indígenes sinó també
els africans portats com a esclaus.
El mestissatge que va originar el poble llati‑
noamericà no va ser tan pacífic com s’acostuma
a dir. De vegades va ser dut a terme amb molta
violència.
Eduardo Hoornaert

“El capitán Alonso López de Ávila prendió
una moza india y bien dispuesta y gentil mujer,
andando en la guerra de Bacalar. Ésta prometió
a su marido, temiendo que en la guerra no lo
matasen, no conocer otro hombre sino él, y así
no bastó persuasión con ella para que no se
quitase la vida por no quedar en peligro de ser
ensuciada por otro varón, por lo cual la hicieron
aperrear”. (Diego de Landa, “Relación de las
cosas de Yucatán”).
Una dona maia va morir devorada pels gossos.
La seva història, reduïda a unes quantes línies,
concentra una de les versions extremes de la
relació amb l’altre. El seu marit no li va deixar
cap possibilitat d’afirmar-se com a subjecte lliure:
el marit, que temia morir a la guerra, va voler
conjurar el perill privant a la dona de la seva
voluntat. La guerra no va ser només una història
d’homes: tot i essent l’home mort, la seva dona
li havia de seguir pertanyent. Quan va arribar
el conqueridor espanyol, aquella dona ja no era
més que el lloc on s’enfrontaven els desitjos i
voluntats de dos homes. Matar els homes, violar
les dones: aquestes eres les proves que un home
tenia el poder i les seves recompenses. La dona
escollia obeir el seu marit i les regles de la seva
societat; posava tot el que li quedava de voluntat
personal a inhibir la violència de la qual havia estat
objecte. Però, justament, l’exterioritat cultural
va determinar el desenllaç d’aquest petit drama:
no va ser violada, com ho hagués pogut ser una
espanyola en temps de guerra, sinó que la van
lliurar als gossos perquè , al mateix temps, era
índia i dona que negava el seu consentiment. Mai
no ha estat més tràgic el destí de l’altre.
Tzvetan Todorov, La qüestió de l’altre..
7
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Les dades demogràfiques
de la «Conquesta»
Davant la manca d’estadístiques
contemporànies, la qüestió del nom‑

bre d’indis aniquilats podria ser
objecte d’una simple especulació,
que impliqués les respostes més
contradictòries. És veritat que els
autors antics proposen xifres però,
en termes generals, quan per exem‑
ple, Bernal Díaz o Las Casas diuen
“cent mil” o “un milió”, podem
dubtar que mai no hagin tingut la
possibilitat de comptar, i si aquestes
xifres finalment volen dir alguna
cosa, aquesta cosa és molt impre‑
cisa: “molts”. Per això no es van
prendre seriosament els “milions”
de Las Casas, en la seva Brevísima
relación de la destrucción de las
Indias, quan tracta d’especificar el
nombre d’indis desapareguts.
Tanmateix les coses van canviar
completament des que alguns his‑
toriadors actuals, emprant mètodes
enginyosos, van arribar a calcular
de forma força versemblant, la
població del continent americà
a la vigília de la conquesta, per
tal de comparar-la amb la que es
registrava 50 anys més tard, sobre
la base dels censos espanyols. No
s’ha pogut donar cap argument
seriós en contra d’aquestes xifres
i aquells que, avui dia, encara les
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rebutgen ho fan perquè l’assumpte
provoca un escàndol profund. De
fet, aquestes xifres donen la raó a
Las Casas: no és pas que els seus
càlculs fossin fiables, sinó que la
magnitud de les seves xifres és del
mateix ordre que les determinades
actualment.
Sense entrar en detalls, i per do‑
nar només una idea general, es diu
que l’any 1500 la població mundial
havia de ser d’uns 400.000.000,
dels quals 80 estaven a les Amè‑
riques. A mitjans del segle XVI,
d’aquells 80.000.000 en quedaven
Les massacres contra
els indígenes continuen avui
dia. El cas més conegut és
potser el dels Yanomami.
Però n’hi ha d’altres, com
ara el dels Macuxi, o el dels
Kayapó del riu Araguaia. Les
xifres següents, per exemple,
demostren què va passar amb
els Kayapó:
1903 --- 6-8.000 indis
1918 --- 500 indis
1929 --- 27 indis
1958 --- una dona
Avui --- exterminats.
Conrado BERNING

10.000.000. Per exemple, a Mèxic,
a la vigília de la conquesta, la seva
població era d’uns 25.000.000;
l’any 1600 era d’1.000.000.
Si alguna vegada s’ha aplicat
amb precisió a un cas la paraula
“genocidi”, és a aquest. Em sem‑
bla que és un rècord, no només en
termes relatius (una destrucció de
l’ordre del 90% i més), sinó també
en termes absoluts, ja que estem par‑
lant d’una disminució de la població
estimada en 70.000.000 d’éssers
humans. Cap de les grans matances
del segle XX es pot comparar amb
aquesta hecatombe. S’entén molt
bé fins a quin punt són endebades
els esforços de certs autors per
desacreditar el que s’anomena la
“llegenda negra”, que estableix
la responsabilitat d’Espanya en
aquest genocidi i embruta així la
seva reputació. Allò negre existeix,
encara que no hi hagi llegenda.
No és pas que els espanyols siguin
pitjors que altres colonitzadors:
simplement passa que van ser ells
qui, llavors, van ocupar Amèrica,
i que cap altre colonitzador va
tenir l’oportunitat, ni abans ni
després, de fer morir tanta gent al
mateix temps. Els anglesos o els
francesos, a la mateixa època, no

es van pas portar d’altra manera;
només que la seva expansió no es
va dur a terme a la mateixa escala,
ni tampoc les destrosses que van
poder ocasionar.
Però es podria dir que no té
sentit buscar responsabilitats, o
tan sols parlar de “genocidi” en
comptes de “catàstrofe natural”.
Els espanyols no van pas procedir
a un extermini directe d’aquells
milions d’indis, i no ho podien
fer. Si examinem les formes que
va adoptar la disminució de la
població, veiem que són tres, i que
la responsabilitat dels espanyols en
elles és inversament proporcional al
nombre de víctimes que va produir
cadascuna:
1. Per homicidi directe, durant
les guerres o fora d’aquestes: nom‑
bre elevat, tot i que relativament
baix; responsabilitat directa.
2. Com a conseqüència de mal‑
tractaments: nombre més elevat;
responsabilitat (amb prou feines)
menys directa.
3. Per malalties, degut al “xoc
microbià”: la major part de la
població; responsabilitat difusa i
indirecta.
Todorov Tzvetan, La conques‑
ta d’Amèrica. La qüestió de l’altre,
Siglo XXI, Mèxic 1987, 143ss. q
Només al segle XX, 60
grups indígenes van ser exterminats al Brasil.
Pablo SUESS

El testimoni del cronista
González de Oviedo
Un quadre que expressa clarament la situació dramàtica
i angoixant dels indis és el que descriu amb gràfic realisme el
cèlebre cronista dels primers anys de la colonització, el capità
Don Gonzalo Fernández de Oviedo. Parla, en primer terme,
de l’espantosa disminució de la població indígena durant
aquells anys, que va passar d’1.000.000 d’indis que tenia
“La Española” segons “la opinión de muchos que lo vieron
y hablan de ello como testigos de vista a la de 500 personas
entre chicos y grandes que sean naturales o estirpe de aquellos
primeros”.
Després analitza les causes que van poder determinar
aquella mortaldat i entre elles enumera la crueltat dels espa‑
nyols, “pues como las minas eran muy ricas y la codicia de los
hombres insaciable, trabajaron algunos excesivamente a los
indios; otros no les dieron de comer como convenía... Dieron,
así mismo gran causa a la muerte de estas gentes las mudanzas
que los Gobernadores y repartidores hicieron de estos indios;
porque andando de amo en amo y de señor en señor y pasando
los de un codicioso a otro mayor, todo esto fue unos aparejos e
instrumentos evidentes para la total definición de esta gente
y para que, por las causas que he dicho o por cualquiera de
ellas, muriesen los indios. Y llegó a tanto el negocio, que no
solamente fueron repartidos los indios a los pobladores, pero
también se dieron a caballeros privados, personas aceptas y
que estaban cerca de la persona del Rey Católico, que eran del
Consejo de Castilla y de Indias”.
“Yo no absuelvo a los cristianos que se han enriquecido
y gozado del trabajo de estos indios, si los maltrataron o no
hicieron su diligencia para que se salvasen...”.
Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y
natural de las Indias, I, 71-73.
q

Els historiadors demògrafs que han transformat les nostres idees sobre la població indígena abans
i després de la conquesta solen designar-se amb el nom d’ “escola de Berkeley”. Vegeu, en particular,
les obres de S. Cook i W.W. Borah, The Indian population of Central Mexico (1531-1610), University of
California Press, Berkeley-Los Angeles-Londres 1960; Ensayos sobre historia de la población: México
y el Caribe, Siglo XXI, México 1977.
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El «Requeriment»
Després de conscienciosos debats, reconeguda la validesa del títol de
donació de les terres d’Índies atorgat pel Papa, la Junta de Valladolid va
acordar que el rei “podia enviar a requerir als cacics indis que les hi donessin,
i que si no les hi volguessin donar, els podia fer la guerra i prendre-les-hi
per la força...”. Redactat pel Dr. Palacios Rubios, el “Requeriment” fou llegit
per primera vegada el 12 de juny de 1514 per Juan de Ayora a les costes
de Santa Marta.
I. De parte del muy alto
é muy poderoso é muy católico defensor de la iglesia,
siempre vencedor e nunca
vencido, el Grand Rey don
Fernando Rey de las Españas, de las dos Sicilias, é de
Hierusalem, é de las Indias,
islas é tierra firme del mar
Océano, é domador de las
gentes bárbaras; é de la muy
alta é muy poderosa señora
Reyna Doña Johana, su
muy cara é muy amada hija,
nuestros señores:
Yo (aquí el nombre del capitán) su criado, mensagero
é capitán, vos notifico é hago
saber, como mejor puedo,
que Dios nuestro Señor, uno
é trino crió el cielo é la tierra,
é un hombre é una muger de
quien nosotros é vosotros é
todos los hombres del mundo
fueron e son descendientes é
procreados, é todos los que
después de nos han de venir.
Mas por la muchedumbre que
de la generación destos ha
10

subcedido desde cinco mill
años y más que ha que el
mundo fue criado, fue necesario que los unos hombres
fuessen por una parte y otros
por otras, é se dividiesen por
muchos reinos é provincias,
que en una sola no se podían
sostener ni conservar.
II. De todas estas gentes
Dios, nuestro Señor dió cargo á uno que llamado Sanct
Pedro, para que de todos los
hombres del mundo fuese
príncipe, Señor é Superior,
á quien todos obedesciesen
é fuese cabeza de todo el
linaje humano donde quier
que los hombres viviesen y
estuviesen, y en cualquier
ley secta ó creencia: é dióle
todo el mundo por su reyno
é señorío é jurisdicción.
III. É como quier que le
mandó que pussiesse su
silla en Roma, como en lugar
más aparejado para regir
el mundo, mas también le
permitió que pudiese estar

é poner su silla en cualquiera otra parte del mundo, é
juzgar é gobernar á todas
las gentes, chripstianos, é
moros, é judíos, é gentiles,
é de cualquiera otra secta ó
creencia que fuessen.
IV. A este llamaron Papa,
que quiere decir Admirable,
mayor padre é guardador
porque es padre é guardador
de todos los hombres.
V. A este Sant Pedro
obedescieron é tuvieron por
señor é rey é superior del
universo los que en aquel
tiempo vivían; e assí mesmo
han tenido á los otros que
después dél fueron al ponti
ficado elegidos; é assí se
ha continuado hasta agora
é se continuará hasta que el
mundo se acabe.
VI. Uno de los Pontífices
pasados que en lugar deste
subcedió en aquella silla é
dignidad que he dicho, como
príncipe é señor del mundo
hizo donación destas islas é

Tierra-firme del mar Océano
á los dichos Rey e Reyna é
á sus subcesores en estos
reynos, nuestros señores,
con todo lo que hay en ellos,
según que se contiene en
ciertas escripturas que sobre
ello passaron, y que podéis
ver si quisiéredes. Assí que,
Sus Altezas son Reyes é
Señores destras islas é tierra
firme, por virtud de la dicha
donación.
E como á tales Reyes
é Señores destas islas é
tierra firme, algunas islas ó
quassi todas (á quien esto
ha sido notificado) han resce
bido á sus Altezas é los han
obedescido é obedescen,
é servido é sirven, como
súbditos lo deben hacer;
é con buena voluntad, sin
ninguna ressistencia, luego
sin dilación, como fueron
informadas de lo sussodicho
obedescieron é recibieron los
varones é religiosos que sus
Altezas enviaron para que les
predicassen é enseñassen
nuestra sancta fee cathólica
á todos ellos de su libre é agra
dable voluntad, sin premio ni
condición alguna, é se torna
ron ellos chripstianos é lo son,
é sus Altezas los rescibieron
alegre é benignamente, é
assí los mandaron tratar,
como á los otros sus súbditos
é vasallos, é vosotros sois
tenidos é obligados á hacer
lo mesmo.

VII. Por ende, como mejor
puedo vos ruego é requiero
que entendáis bien esto que
vos he dicho, é toméis para
entenderlo y deliberar sobre
ello el tiempo que fuere justo;
é reconozcays á la Iglesia por
Señora é Superiora del Uni-

verso, é al Sumo Pontífice,
llamado Papa, en su nombre;
é al Rey é a la Reyna en su
lugar, como á señores é superiores é Reyes destas islas
é Tierra-firme, por virtud de la
dicha donación: é consintays
é deys lugar questos padres
religiosos vos declaren é
prediquen lo sussodicho.
VIII. Si assí lo hiciéredes
haréis bien á aquellos que
soys tenidos é obligados,
é sus Altezas é yo en su
nombre vos recebirán con
todo amor y caridad; é os
dexarán vuestras mugeres é
hijos é haciendas libremente,
sin servidumbre, para que
dellos é de vosotros hagays
libremente todo lo que qui–
siéredes é por bien tuviére-

des, é no vos compelerán á
que vos tornéis chripstianos;
salvo si vosotros, informados
de la verdad, os quisiéredes
convertir á nuestra sancta
Fee Cathólica, como lo han
hecho quassi todos los vecinos de las otras islas. É
allende desto, Sus Altezas
os darán muchos privilegios
y exenciones, é vos harán
muchas mercedes.
IX. Si no lo hiciéredes y en
ello maliciosamente dilación
pusiéredes, certifícoos que
con el ayuda de Dios, yo entraré poderosamente contra
vosotros é vos haré guerra
por todas partes é maneras
é vos subjectaré al yugo y
obediencia de la Iglesia y
sus Altezas, e tomaré vuestras personas é de vuestras
mugeres é hijos, é los haré
esclavos, é como tales los
venderé e disporné dellos
como sus Altezas mandaren;
e vos tomaré vuestros bienes,
é vos haré todos los males é
daños que pudiere como á
vasallos que no obedescen
ni quieren rescebir su Señor
y le resisten é contradicen.
E protesto que las muertes
e daños que dello se recres
cieren, sean á vuestra culta,
é no á la de Sus Altezas ni
mía, ni destos caballeros
que conmigo vinieron. E de
como lo digo y requiero pido
al presente Escribano me lo
dé por testimonio signado. q
11
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El cacic Hatuey
prefereix l’infern
Un cacique e señor muy
principal, que por nombre
tenía Hatuey, que se había
pasado de la isla Española a
Cuba con mucha gente por
huir de las calamidades e in‑
humanas obras de los cristia‑
nos, y estando en aquella isla
de Cuba, e dándole noticias
ciertos indios de que pasaban
a ella los cristianos, ayuntó
toda su gente e díjoles:
“Ya sabéis cómo se dice
que los cristianos pasan acá,
e tenéis experiencia cómo han
parado a los señores fulano
y fulano y fulano e aquellas
gentes de Haití (que es La
Española); lo mesmo vienen
a hacer acá. ¿Sabéis quizá por
qué lo hacen?” Dijeron: “No;
sino porque son de natura
crueles e malos”. Dice él: “No
lo hacen por sólo eso, sino
porque tienen un dios a quien
ellos adoran e quieren mucho
y por habello de nosotros
para lo adorar, nos trabajan
de sojuzgar e nos matan”.
Tenía cabe sí una cestilla llena
12

de oro en joyas e dijo: “Veis
aquí el dios de los cristianos;
hagámosle si os parece bailes
y danzas, e quizá le agrada‑
remos y les mandará que no
nos hagan mal”. Dijeron todos
a voces: “¡Bien es, bien es!”.
Bailáronle delante hasta que
todos se cansaron.
Y después dice el señor
Hatuey: “Mira, como quiera
que sea, si lo guardamos, para
sacárnoslo, al fin nos han de
matar; echémoslo en este río”.
Todos votaron que así se hicie‑
se, e así lo echaron en un río
grande que allí estaba.
Este cacique y señor an‑
duvo siempre huyendo de los
cristianos desde que llegaron
a aquella isla de Cuba, como
quien los conoscía, e defendía‑
se cuando los topaba, y al fin
lo prendieron. Y sólo porque
huía de gente tan inicua e
cruel y se defendía de quien lo
quería matar e oprimir hasta
la muerte a sí e a toda su gente
y generación, lo hobieron de
quemar vivo.

Atado al palo, decíale un
religioso de Sant Francisco,
sancto varón que allí estaba,
algunas cosas de Dios y de
nuestra fe (el cual nunca las
había jamás oído), lo que podía
bastar aquel poquillo tiempo
que los verdugos le daban,
y que si quería creer aquello
que le decía que iría al cielo,
donde había gloria y eterno
descanso, e si no, que había
de ir al infierno a padecer per‑
petuos tormentos y penas. El,
pensando un poco, preguntó al
religioso si iban cristianos al
cielo. El religioso le respondió
que sí; pero que iban los que
eran buenos. Dijo enseguida
el cacique, sin más pensar,
que no quería él ir allá, sino
al infierno, por no estar donde
estuviesen y por no ver tan
cruel gente. Esta es la fama y
honra que Dios e nuestra fe ha
ganado con los cristianos que
han ido a las Indias.
Bartolomé de LAS CASAS,
Brevíssima relación de la destruyción de las Indias.

Oració dels inques
a la recerca de Déu

Sent-me,
des del mar de dalt
en el qual romans,
des del mar de baix
on estàs.
Creador del món,
terrissaire de l’home,
Senyor dels Senyors,
a tu, amb els meus ulls
que desesperen per veure-te
o per pures ganes de conèixer-te
doncs veient-te jo,
coneixent-te,
considerant-te,
comprenguent-te,
tu em veuràs i em coneixeràs.
El sol, la lluna,
el dia, la nit,
l’estiu, l’hivern,
no endebades caminen,
ordenats,
a l’assenyalat lloc
i a bon terme arriben.
Per tot arreu portes amb mi
el teu ceptre de Rei.
Sent-me, escolta’m.
No fos cas que em cansi,
que em mori.

Oració al Creador
de l’Inca Pachacútec

Oh Creador,
que ets als confins
d’un món sense parió,
que donares ser i valor
als éssers humans;
diguent: “sigui aquest home”,
i a les dones:
“sigui aquesta dona”,
els vas fer, els vas formar
i els vas donar el ser;
guarda per tant i empara
els que vas crear i vas donar el ser,
per a que visquin sans i estalvis
en pau i sense perill.
On ets?
Habites, per ventura,
a dalt del cel,
o sota la terra,
o en els núvols i tempestes?
Sent-me, respon-me
i concedeix-me allò que et demano,
donant-nos perpètua vida
i estenent la teva mà,
i rep ara aquesta ofrena,
allà on siguis,
oh Creador.
13
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L’evangelització dels negres
Valeria REZENDE
Brasil

Tot i que hi va haver un
esforç d’una part de l’Església de la colònia per tal
d’evangelitzar i defensar
la llibertat dels indis, no es
pot pas dir que hi hagués la
mateixa dedicació cap els
esclaus africans.
Pràcticament no hi va
haver missioners dedicats
especialment als africans, ni
un projecte d’evangelització
per a ells. L’esclavitud dels
negres va ser acceptada i
també aprofitada per l’Església. Durant la història
del captiveri dels africans al
Brasil, gairebé mai no van
haver-hi protestes de l’Església ni dels missioners contra
aquella injustícia.
Després d’alguns anys
al Brasil, no hi havia cap
sacerdot o bisbe o convent
de religiosos que no posseís
nombrosos esclaus a les
seves propietats. Els mateixos jesuïtes, que defensaven
la llibertat dels indis contra la
persecució dels colons, tenien un comportament contrari
cap als negres. Per tal de
mantenir els seus col·legis
i hisendes, que ajudaven
a sostenir els poblets indí14

genes, també els jesuïtes
feien venir d’Àfrica centenars
d’esclaus, i altres ordes
religiosos feien el mateix.
Els jesuïtes d’Angola, quan
tenien algun deute amb els
jesuïtes del Brasil, pagaven
tot enviant esclaus. D’aquesta manera, els mateixos missioners van acabar entrant al
comerç d’esclaus.
A més a més d’aprofitar
el treball dels esclaus, l’Església va tenir una funció
important en el sistema
d’esclavatge: els sacerdots
predicaven les idees que
justificaven l’esclavitud dels
negres, ajudant així els colonitzadors a arrancar fins a
l’última gota de suor i sang
dels negres sense que els
quedés cap remordiment
de consciència. Fins i tot el
mateix jesuïta Antonio Vieira,
que va ser expulsat de Maranháo perquè defensava la
llibertat dels indis, va ser un
dels més importants predicadors d’idees que recolzaven
l’esclavitud dels negres. Vet
aquí un fragment d’un dels
seus Sermóes:
“No hi ha treball ni gènere
de vida al món més sem-

blant a la Creu i a la Passió
de Crist que Crist crucificat,
perquè patiu d’una manera
molt semblant a la que el
Senyor Jesús mateix va patir... Els ferros, les presons,
els assots, els insults, de tot
això es compon la vostra
imitació, que, si va acompanyada de paciència, també
tindrà un reconeixement de
martiri. Quan serviu els vostres senyors no els serviu
com qui serveix homes, sinó
com qui serveix Déu...”
La predicació dels sacerdots i les ensenyances dels
senyors deien que s’havien
de sentir feliços de ser esclaus de cristians, ja que així
es podrien salvar. Volien que
els esclaus creguessin que
havia estat la Providència
de Déu la que els havia dut
al captiveri per tal que es
poguessin guanyar la vida
eterna. D’aquesta manera es
va anar formant en la mentalitat dels pobres la idea
que la providència de Déu
està de part dels rics i vol
la pobresa i l’opressió dels
més dèbils. No s’ensenyava
als esclaus la fraternitat, la
lluita per la justícia i per la

llibertat, ni la unitat, la fe ni
l’esperança. La predicació
deia que les més grans
virtuts dels cristiàns eren
l’obediència, la humilitat, la
submissió a la voluntat del
propietari, perquè això era la
voluntat de Déu. Ser cristià,
segons els colonitzadors, no
era lluitar per un món millor,
on l’Evangeli fos la llei, sinó
conformar-se amb la vida de
sofriment en el captiveri, per
tal de merèixer el cel. Els sofriments i les injustícies eren
presentades com la voluntat
de Déu.
Els missioners deien que
l’esclavitud dels africans era
permesa, fins i tot volguda per Déu, per salvar les
ànimes dels negres. Deien
que si es quedaven allà,
a l’Àfrica, lliures o esclaus
d’altres pagans, continuarien
practicant religions paganes
i no es podrien salvar. Pensaven que els negres només
se salvarien essent portats
a una societat cristiana, que
ells pensaven que era la colònia portuguesa del Brasil.
L’esclavitud, d’aquesta manera, no semblava un mal,
segons entenien els portuguesos, ja que feia possible
que els africans fossin batejats i, encara que morissin a
causa dels maltractaments,
podrien anar al cel.
La col·laboració de l’Església començava ja en
l’embarcament dels negres

captius. Als ports africans
sempre hi havia sacerdots,
fins i tot bisbes, que batejaven els negres que havien
de marxar, al costat del
funcionari del govern que
cobrava l’impost pel rei per
cada esclau que entrava en
aquest comerç. Els comerciants pagaven l’impost i, com
a senyal de pagament, cada
esclau era marcat amb un
ferro roent amb la marca de

la colònia portuguesa, tal i
com es marca el bestiar.
Així, en arribar aquí, se
sabia, per aquella marca
damunt la carn, quins esclaus havien estat batejats.
També hi havia sacerdots
que s’ocupaven d’esperar als ports brasilers els
vaixells negrers per tal de
batejar els esclaus pagans
i assegurar, així, la seva
salvació. q

El problema dels esclaus africans no va
merèixer, lamentablement, la suficient atenció
evangelitzadora i alliberadora de l’Església.
(Puebla 8)

En nom d’un déu suposadament blanc i colonitzador, al
qual nacions cristianes han adorat com si fos el Déu i Pare
de Nostre Senyor Jesucrist, milions de negres han estat sotmesos, durant segles, a l’esclavitud, a la desesperació i a la
mort. Al Brasil, a Amèrica, a l’Àfrica mare, al món.
Deportats, com a «peces», de l’Ancestral Aruanda, van
omplir de mà d’obra barata els canyers i les mines, i van
omplir les «senzales» d’individus desaculturats, clandestins,
inviables. (Omplen encara de «subgent» –per als blancs
senyors i les blanques «madames» i per a la llei dels blancs–
las cuines, els molls, els bordells, les faveles).
Però un dia, una nit, van sorgir els Palenques, i entre
tots ells, el Sinaí Negre de Palmares, i va néixer, de Palmares, el Moisès negre, Zumbi i la llibertat impossible i la identitat prohibida van florir, en nom del Déu de tots els noms.
Vinguts del fons de la terra i de l’exili de la vida, els
Negres van decidir reconquerir Palmares i tornar a Aruanda.
I són allà, dempeus, trencant cadenes, a casa, al carrer,
al treball, a l’Església, fulgurantment negres al sol de la
Lluita i l’Esperança.

PERE CASALDÀLIGA
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Llatinoamericanitat
Som continentalitat en l’opressió i en la
dependència. Ho hem de ser en l’alliberament,
en l’autoctonia, en l’alternativa social, política,
eclesial.
Sento la Llatinoamericanitat com una manera
de ser que la nova consciència acumulada –de
Pobles germans oprimits i en procés d’alliberament– ens possibilita i ens exigeix. Una manera
de veure, una manera de compartir, una manera
de fer futur. Lliure i alliberador. Solidàriament
fratern. Amerindi, negre, crioll. De tot un Poble,
fet de Pobles, en aquesta comuna Pàtria Gran,
terra promesa –prohibida fins ara– que brolla
llet i sang. Una mena de connaturalització geopolítica espiritual que ens fa vibrar junts, lluitar
junts, arribar junts.
És molt més que una referència geogràfica:
és tota una Història comuna, una actitud vital,
una decisió col·lectiva.
PerE CASALDÀLIGA
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Els ipés floreixen a l’hivern
RUBEN ALVES

Campinas, SP, Brasil

T

houreau, que estimava molt
la naturalesa, va escriure que si
algú decideix viure als boscos per
gaudir de la vida salvatge, serà
considerat una persona estranya,
o potser boja. Si, pel contrari, es
posa a tallar tots els arbres per
a transformar-los en diner (tot i
que vagi sembrant la desolació
per allà on passi), se’l tindrà
per una persona treballadora i
responsable.
D’això me’n recordo tots
els matins ja que, de camí cap
al meu treball, passo cada dia a
la vora d’un ipé rosa florit. La
seva bellesa és tan gran, que
em quedo allà plantat, contemplant la seva copa, contra el cel
blau. I m’imagino que els altres,
tancats a les seves petites boles
metàl·liques rodant, corrent cap
al seu destí, deuen pensar que no
funciono bé.
M’agraden els ipés de forma
especial. És una qüestió d’afinitat. Gaudeixen fent les coses al
revés. Els altres arbres fan el que
és normal: s’obren a l’amor a la
primavera, quan el clima és amè
i l’estiu és a punt d’arribar, amb
la calor y les pluges. L’ipé fa
l’amor just quan arriba l’hivern,
i la seva copa es converteix en
una desinhibida i triomfant exaltació de zel.

Ipé: arbre del gènere Tebebuia, molt ornamental,
considerat arbre nacional del Brasil (Diccionari Aurelio).

De sobte, aquest arbre d’una
altra geografia irromp enmig de
l’asfalt, interromp el temps urbà
de semàfors, botzines i passos
subterranis, i jo m’haig de parar
extasiat davant aquesta aparició
d’un altre món. Tal com li va
passar a Moisès, que pasturava
els ramats del seu sogre i va veure un arbust que cremava, sense
consumir-se. En aproximar-se
per veure’l millor, va sentir una
veu: “treu-te les sandàlies perquè
la terra que trepitges és sagrada”.
Em sembla que no va ser un
esbarzer cremant. Va ser un ipé
florit. De fet, en veure’l, alguna
cosa crema, sense cremar-se, no
a l’arbre, sinó en l’ànima.

Al cap d’uns mesos estava sec,
mort...
Però això no té importància. El ritual d’amor a l’hivern
escamparà llavors per la terra i
la vida triomfarà per damunt de
la mort. El verd esclatarà entre
l’asfalt. Sense fer cas de tota
aquesta bogeria nostra, els ipés
continuen fidels a la seva vocació
a la bellesa, i ens esperen amb
paciència: encara no ha arribat
l’hora en què els éssers humans
i la naturalesa conviurem en
harmonia.
***

Penso que els ipés són una
metàfora del que podríem ser.
L’escriptor sagrat tenia raó. A
Seria bo que poguéssim obrirmi també em sembla un sacrilegi
nos a l’amor a l’hivern...
acostar-me i trepitjar els milers
Arrisca’t a que et prenguin
de fulles caigudes, tan boniques,
per
boig: vés a visitar els ipés. I
agonitzants, que han complert ja
digues-los
que ells fan el teu món
la seva vocació d’amor.
més bonic i fan créixer en tu el
Però en l’espai urbà es pensa
coratge de florir també en aquest
d’una altra manera: allò que
hivern... Ells no ho sentiran i no
per a alguns és un miracle, per a
et respondran. Estan massa enaltres està destinat a l’escombra.
feinats amb el temps de l’amor,
És millor el ciment ben net que
que se’ls fa tan curt. Qui sap si et
aquesta catifa de color.
passarà a tu, també, el que li va
passar a Moisès, i descobreixes
Recordo el peu d’un ipé,
que allà resplendeix la glòria de
indefens, amb la seva escorça
Déu...
tallada en tot el seu perímetre.
q
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El Poble Nou que som

La recerca sense fi de la nostra pròpia identitat

S

i hi havia alguna cosa a
celebrar al passat V Centenari
era, d’una banda, la resistència
secular dels indis que, lluitant
contra tot i contra tots, van
sobreviure, van romandre
indis, mantenint sempre la
seva identitat ètnica; i d’altra
banda, el producte d’aquell
espantós procés de genocidi i
etnocidi que som nosaltres, els
500.000.000 de llatinoamericans...
L’espantós miracle de la
resistència indígena demostra
que l’ètnia és una de les forces
més prodigioses de la història.
Una ètnia és, de fet, indeleble
i sobreviu mentre els pares
puguin criar els seus fills en
la tradició en què ells van ser
criats.
Davant d’aquesta resistència, de vegades espantosa, la
qüestió que primer es planteja
és la de saber amb certesa qui
són els botxins, mesurar fins
a quin punt som nosaltres,
els llatinoamericans d’ahir
i d’avui, els opressors reals
que, succeint els nostres avis
ibèrics, continuem perseguint i
massacrant els indis. La veritat
és que les lluites de la post
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Darcy Ribeiro

Brasil

conquista ja no van tenir els
espanyols i portuguesos com
a principals actors. Vam ser
i som nosaltres, els neoamericans, els botxins dels indis.
Tant dels exterminats com dels
que van sobreviure, però que
continuen essent tractats com
a estrangers i exòtics en la
seva pròpia terra...
Els 500 anys, des de 1492
fins a 1992 són 500.000.000
de llatinoamericans, la presència jove de més pes al cos de
la humanitat. En efecte, el procés civilitzador desencadenat
en aquells cinc segles ha tingut com a efecte essencial el
nostre sorgiment. Aquest és el
resultat real, palpable, del moviment iniciat amb l’expansió
europea que, per a donar-nos
lloc, va extingir i va apagar
milers de pobles amb les seves
llengües i cultures originals, i
va exterminar, al menys, tres
grans civilitzacions.
Som els fills de la multiplicació prodigiosa d’uns
pocs europeus i comptats
africans, sobre milions de
ventres de dones indígenes,
segrestades i successivament
estuprades. Fills infidels que,

tot i rebutjats pels pares, com
a mestissos impurs, mai no
es van identificar amb la seva
gent materna; ans al contrari,
es van convertir en els seus
opressors i castigadors més
eficaços i odiosos. Ens hem
d’indignar, doncs, tant com
amb el drama de la conquesta,
contra el drama no menor de
la dominació posterior, que
s’ha perllongat durant segles i
segles i que encara s’exerceix
feroçment. A través d’ella
sorgeix i creix la solidaritat
llatinoamericana, extraient la
seva vida, el seu aliment, la
seva prosperitat del desgast
dels pobles indígenes.
Damunt dels mestissos
fills de ningú, culturalment
empobrits, vam ser fets en un
continuat etnocidi regit pel
més pestilent eurocentrisme.
Emmotllats per mans i voluntats estranyes, reemmotllats
per nosaltres mateixos, amb la
consciència espúria i alienada
dels colonitzats, vam ser fets
per a no ser, ni assemblar-nos,
ni reconèixer-nos mai com qui
realment som.
Aquí rau la recerca sens fi
de la nostra pròpia identitat,

com a gent ambigua que, no
essent ja indígena, ni africana, ni europea, encara triga a
assumir-se amb orgull com el
Poble Nou que som.
Poble, si no millor, almenys més humà que la majoria, ja que està fet de les més
variades humanitats. Poble
que ha sofert durant segles la
misèria i l’opressió més brutals i continuades, molt brut
encara d’europeïtats, molt llagat encara per les marques de
l’esclavitud i del colonialisme,
molt mal servit, encara, per
una intel·lectualitat alienada i
infidel, però poble que s’obre
per al futur i en marxa per crear la seva pròpia civilització,
mogut per una fam insaciable
d’abundància i alegria...
Hecatombe més gran encara que la de la conquesta va
ser la que va seguir, els segles
posteriors, per a produir dues
noves categories del gènere
humà. Les dues impressionants, tant pel volum de
població com per l’espantosa
homogeneïtat de les seves
cultures.
Una d’elles, la neobritànica, no oferia res de nou al
món: era essencialment el trasplantament i l’expansió de les
formes de vida i dels paisatges
dels seus països d’origen a les
immensitats del Nou Món. La
neollatina, per contra, va ser
tota una novetat, perquè va

aconseguir una mescla racial
i cultural amb els nous pobles
americans originals, afegintlos una immensa massa negra.
Vam sorgir, així, com a
“pobles nous”, nascuts de la
desindianització, de la deseuropeïtzació i de la desafricanització de les nostres matrius.
Tot això dins d’un procés
regit per l’assimilacionisme
en comptes de l’Apartheid.
Aquí no es va veure mai el
mestissatge com un pecat o un
crim. Ans al contrari, el nostre
prejudici rau, exactament, en
l’expectativa generalitzada
que els negres, els indis i els
blancs no s’aïllin, sinó que es
fonguin els uns amb els altres
per a compondre una societat
morena, una civilització mestissa...
Comparats amb els “pobles
trasplantats” (que són purs
europeus de l’altra banda del
mar), o davant els “pobles
testimoni” (que carreguen amb
dos herències culturals pròpies), els “pobles nous” són una
mena de gentada taula rasa,
que van ser desheretats del
seu pobre patrimoni original.
Desenganxats de passats sense
glòria ni grandesa, ells només
tenen futur. Les seves gestes
no estan al passat, sinó en
l’esdevenidor. La seva única
proesa és, malgrat tantes vicissituds, haver-se construït a si
mateixos com a grans pobles

lingüística, cultural i ètnicament homogenis. Reunint en
si la genialitat i les tares de totes les races i castes d’homes,
són cridats a crear una nova
condició humana, tal vegada
més solidària.
Els horrors de fa 500 anys
van ser els dolors del part del
qual vam néixer. El que val
la pena tenir en compte no és
només la sang vessada, sinó
la criatura que d’allà es va
generar i va esdevenir vida.
Sense nosaltres, la Romania es
reduiria a la menudesa numèrica de les nacions neollatines
d’Europa, demogràficament
insignificants, sense pes suficient, en un món massa ple
de neobritànics, d’eslaus, de
xinesos, d’àrabs, etc.
La glòria d’Ibèria, està bé
que es repeteixi aquí, rau en
haver conservat durant més
d’un mil·lenni la llavor de la
romanització, sota l’opressió
goda i sarraïna, per a multiplicar-la aquí prodigiosament.
Som el poble llatinoamericà,
parcel·la major de la llatinitat,
que es prepara per a desenvolupar les seves potencialitats.
Una llatinitat renovada i millorada, revestida de carns índies
i negres, hereva de la saviesa
de viure dels pobles de la floresta i de l’erm, de les altituds
andines i dels mars del sud.

q
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La carta del cacic Seattle
La més bella declaració d’amor a la Naturalesa
El 1854, el “Gran Cap Blanc” de Washington, el president dels EUA Franklin Pierce va fer
una oferta per comprar una gran extensió de territori indi i va prometre una reserva per al
poble pell-roja. El Cap Seattle, de la tribu Suwamish, del territori que avui dia ha esdevingut
l’Estat de Washington, al nord-oest dels EUA, va contestar amb aquesta carta, que ha estat
considerada com la més bella i profunda declaració d’amor a la natura i al medi ambient.

Com pot vostè comprar o vendre el cel, o l’escalfor de la terra? La idea resulta estranya per a
nosaltres. Si no ens pertanyen la frescor de l’aire
ni l’espurneig de l’aigua, com ens els podrien vostès comprar?
Cada partícula d’aquesta terra és sagrada per
al meu poble. El pi majestuós, la sorrenca ribera,
la broma dels boscos, cada insecte que neix, amb
el seu brunzit... és sagrat en la memòria i en l’experiència del meu poble. La saba que recorre els
arbres, porta els records del pell-roja.
Els morts de l’home blanc s’obliden de la seva
terra natal quan se’n van a passejar entre els
estels. Els nostres morts no obliden mai aquesta
formosa terra, perquè ella és mare del pell-roja.
Som part de la terra i ella és part nostra. Les flors
perfumades són les nostres germanes. El cérvol,
el cavall, l’àliga majestuosa... són els nostres
germans. Els cims rocosos, l’olor de les praderies,
l’escalfor corporal del poltre, i l’home: tots pertanyem a la mateixa família.
Per això, quan el Gran Cap a Washington ens fa
dir que vol comprar la nostra terra, ens està demanant molt. El Gran Cap diu que ens reservarà un
lloc per viure còmodament. Ell serà el nostre pare i
nosaltres serem els seus fills. Per això estem considerant la seva oferta de comprar la nostra terra.
Però no serà fàcil, perquè aquesta terra és sagrada
per a nosaltres.
L’aigua espurnejant que corre pels rierols i
els rius no només és aigua: és sang dels nostres
avantpassats. Si nosaltres els venem la terra, vostès hauran de recordar que és sagrada, i que cada
imatge que es reflecteix a l’aigua cristal·lina dels
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llacs, parla d’esdeveniments i records de la vida
del nostre poble. El murmuri de l’aigua és la veu
del pare del meu pare.
Els rius són germans nostres, mitiguen la nostra set, condueixen les nostres canoes, alimenten
els nostres fills. Si els venem la nostra terra, vostès hauran de recordar i ensenyar als seus fills que
els rius són germans nostres i germans de vostès. I
els hauran de donar, d’ara endavant, l’atenció que
es mereix un germà.
Sabem que l’home blanc no entén la nostra
manera de ser. Un bocí de terra, per a ell, és igual
que el següent: ell és com un estrany que arriba
durant la nit i arranca de la terra allò que necessita i se’n va. No mira la terra com la seva germana,
sinó com la seva enemiga. I quan l’ha conquerit,
l’abandona i se’n va cap a una altra banda. Deixa
enrere les tombes dels seus pares, i això no li importa. Viola la terra dels seus fills i no li importa.
Oblida la tomba del seu pare i els drets dels seus
fills. Tracta la seva mare, la terra, i el seu germà,
el cel, com a coses que poden comprar-se, saquejar-se, ser venudes, com ovelles o relluents granadures. La seva fam devorarà la terra, però darrere
només quedarà un desert.
No sé. Els nostres costums són diferents dels
de vostès. La imatge de les seves ciutats fereix la
mirada del pell-roja. Però, possiblement, és perquè
el pell-roja és salvatge i no hi entén.
No hi ha tranquil·litat a les ciutats del blanc.
No tenen un lloc on es pugui escoltar la remor de
les fulles a la primavera, o el murmuri de les ales
d’un insecte. Però potser dic això perquè sóc salvatge i no hi entenc. A les seves ciutats, la fressa

tan sols insulta l’oïda. Com seria la vida si l’home
no pogués escoltar el crit solitari de l’escloper o
l’animada conversa nocturna dels gripaus als aiguamolls? Jo sóc pell-roja i no hi entenc.
L’indi estima el so suau de la brisa en lliscar
delicadament sobre la superfície de la llacuna, o
aquella olor característica del vent purificat pel
plugim del matí i perfumat per l’essència dels pins.
L’aire és preciós per al pell-roja, perquè totes
les coses comparteixen el mateix alè. La bèstia,
l’arbre, l’home... tots compartim el mateix hàlit.
L’home blanc sembla no adonar-se que respira
l’aire. Com un ésser que agonitza llargament, és
insensible a la mala olor. Però, si nosaltres els
venem la nostra terra, vostès hauran de recordar
que l’aire és preciós per a nosaltres; que l’aire
comparteix el seu esperit amb tota la vida que ell
sustenta.
L’aire que va permetre el primer alè del nostre
avi, també rep el seu últim sospir. I si nosaltres
els venem la nostra terra, vostès hauran de mantenir-la intacta i sagrada, com un lloc on, fins i tot
l’home blanc, pugui anar a assaborir el vent purificat pel perfum de les flors.
Així doncs, estem considerant la seva oferta
de comprar la nostra terra. Si decidim acceptar,
ho farem amb una condició: l’home blanc haurà
de tractar com a germanes les bèsties d’aquestes
terres.
Jo sóc un salvatge i no entenc una altra forma
de pensar. He vist milers de búfals podrint-se a la
praderia, abandonats pels blancs després de balejar-los des d’un tren en marxa. Jo sóc un salvatge
i no entenc com el fumejant cavall de ferro pot ser
més important que el búfal, al qual nosaltres sacrifiquem només quan el necessitem per a subsistir.
Què és l’home sense les bèsties? Si desapareguessin totes, l’home moriria d’una gran solitud
d’esperit. Perquè, qualsevol cosa que els passa a
les bèsties, de seguida repercuteix en l’home. Tots
els éssers estem mútuament vinculats.
Vostès hauran d’ensenyar als seus fills que la
terra que trepitgen, són les cendres dels nostres
avis. Caldrà que honorin la terra. Diran als seus

nens que la terra està enriquida amb les vides dels
nostres parents. Ensenyaran als seus fills el que
nosaltres hem ensenyat als nostres: que la terra és
la nostra Mare. Tot el que succeeix a la terra succeeix també als seus fills. Quan els homes escupen
al terra, ho fan sobre si mateixos.
Nosaltres sabem això: la terra no pertany a
l’home; és l’home qui pertany a la terra. Nosaltres
sabem això: totes les coses estan intercomunicades, com la sang que uneix una família. Tot
està unit. L’home no trama el teixit de la vida. Ell
és, senzillament, un dels seus fils. El que ell fa a
aquest teixit, s’ho fa a si mateix.
Ni tan sols l’home blanc, el déu del qual camina i parla amb ell com d’amic a amic, es pot
exceptuar d’aquest destí comú. És possible que
siguem germans, malgrat tot. Ja ho veurem.
Nosaltres sabem quelcom que l’home blanc descobrirà algun dia: que el nostre déu és el mateix
déu. Vostès pensen ara que ell és una propietat
seva, de la mateixa forma que volen ser propietaris
de les nostres terres. Però no pot ser. Ell és el déu
de tots els éssers humans, i la seva compassió és
la mateixa, tant per al pell-roja com per a l’home
blanc.
La terra és preciosa per a ell, i fer mal a la
terra és un menyspreu enorme per al creador. Els
blancs també desapareixeran. Tal vegada abans
que las altres tribus. Embruta el teu propi llit i
qualsevol nit et veuràs sufocat pels teus propis
excrements.
Però, en la teva agonia, brillaràs fulgurantment
abraçat per la força del déu que et va dur a aquesta terra i que, per algun propòsit especial, et va
donar domini damunt d’ella i damunt del pell-roja.
Aquest destí és un misteri per a nosaltres, ja que
no entenem quan tots els búfals són sacrificats,
els cavalls salvatges domats, els racons secrets
dels boscos impregnats per la flaire de molts homes i la vista de les muntanyes maculades pels
filats.
On és el bosc? On és l’àliga? Han desaparegut!
És la fi de la vida, el començament de la superviq
vència.
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A propòsit de la qüestió negra
Reflexions des del Brasil

☛Las Casas qüestiona la capacitat dels colonitzadors, considerats portadors de la fe cristiana,
per contribuir al bé humà i cristià dels pobles colonitzats:
«Com podrien els espanyols que van a les Índies, tot i essent valents i nobles, tenir cura de les
ànimes? Molts d’ells ignoren el credo i els deu manaments, i la majoria ignora les coses que interessen
a la salvació, i van a les Índies només per satisfer el seu desig i la seva ambició, essent tots viciosos,
corromputs, deshonestos i desordenats...».
Pregunta:
Segons la seva opinió, va ser l’Església la que va utilitzar
l’imperi per a evangelitzar, o va ser l’imperi el que utilitzà l’Església
per conquerir i colonitzar?
☛El pare Miguel García va arribar al Brasil el 1576 per ensenyar teologia al col·legi jesuïta de
Bahia. El 1583 va ser expulsat del Brasil perquè combatia l’esclavatge del poble negre. Proposava negar
la comunió eucarística a tots els que tenien esclaus. Va crear un gran malestar entre els jesuïtes, ja que
ells mateixos eren propietaris de molts esclaus. A la seva carta al superior general de la Companyia li
deia: “La multitud d’esclaus que té la Companyia en aquesta província, i concretament en aquest col·legi
és una cosa que no puc suportar de cap manera, sobretot perquè no m’entra al cap que sigui lícit tenir
esclaus... De vegades penso que serviria més a Déu i em salvaria amb més seguretat si fos laic que no
pas en aquesta província de la Companyia, on veig el que veig”.
Va morir l’any 1614 a Toledo (Espanya), abandonat i rebutjat.
Pregunta:
Per què el pare Miguel no es va considerar sant, i en canvi
el pare José de Anchieta, el qual es va adaptar als colonitzadors,
ja ha estat declarat beat?
☛El 20 de novembre de 1695 va ser martiritzat Zumbí de Palmares, i milers de pobladors dels
“palanques” (quilombos) que lluitaven per l’alliberament del poble negre esclavitzat. El govern portuguès
va organitzar 25 guerres contra els “Palenques Reunits de Palmares”. Va perdre 24 guerres, i només va
guanyar l’última perquè organitzà l’exèrcit més poderós de tot el període colonial. Per això va comprar
a Anglaterra les armes més modernes del món: sis canons!
Pregunta:
Quina va ser la posició de l’Església davant d’aquesta
massacre? Quina hauria hagut de ser?
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☛L’any 1746 l’esclava Lorenza Correa da Lapa va ser arrestada a Sao Joao de Meriti (Río de
Janeiro) per haver abandonat l’home amb el qual l’amo de l’enginy va obligar-la a casar-se, i també per
haver estimat lliurement i haver-se casat voluntàriament amb Amaro França Cordeiro. En descobrir-se
aquest segon casament, la Inquisició la va perseguir, la va fer presa i la va processar (amb el número
112 83) que la va portar als soterranis de la Santa Inquisició brasilera i després als de la portuguesa, a
Lisboa, on va morir en no resistir les tortures.
Pregunta:
Podem considerar l’esclava Lorenza com a màrtir per defensar la llibertat, els drets humans i la dignitat del poble negre?
☛El 1838 Manuel Congo encapçalà una rebel·lió contra l’esclavatge, a la ciutat de Vassouras
(Río de Janeiro). El govern imperial, fortament armat, sota el comandament del Duque de Caxias, va
massacrar els animosos revolucionaris i va capturar els seus líders. Manuel Congo va ser penjat a la
forca el 6 de setembre de 1839. L’Església li va enviar un sacerdot per donar-li els sagraments de la
confessió i la comunió.
Pregunta:
Pot ser considerada ingènua o innocent, aquella actitud de
l’Església? Es podia desentendre d’aquella situació de massacre?
Podia quedar-se tranquil el sacerdot pensant que complia el seu
ministeri i les ordres dels seus superiors?
☛El 10 de novembre de 1969 el govern del General Médice prohibeix la publicació a tota la
premsa brasilera de notícies sobre indis, guerrilla, moviment negre, discriminació racial, etc.
Pregunta:
Per què de cada 100 brasilers de raça negra 70 no tenien
encara consciència de la situació del negre al Brasil i s’avergonyien de ser negres? Quina és la solució?
☛El 29 d’agost de 1986, malgrat la prohibició del cardenal de Rio de Janeiro, es va celebrar la
III Trobada de religiosos, seminaristes i sacerdots negres de Brasil.
Pregunta:
Segons la seva opinió, aquella trobada va ser una desobediència o un acte profètic col·lectiu? És veritat que els que obeeixen
la legítima autoritat sempre agraden a Déu i encerten amb la seva
voluntat, encara que els superiors estiguin equivocats?
☛L’11 de maig de 1988 es va organitzar a Río de Janeiro el major aparell militar que s’havia vist
des del cop d’estat de març de 1964. Aquesta vegada tenia com a objectiu intimidar la marxa contra el
“Centenari de l’abolició de l’esclavatge”, organitzada per les entitats negres de Río de Janeiro, amb el
recolzament i participació de Mons. Mauro Morelli, bisbe de la Baixada Fluminense.
Pregunta:
Per què el poder brasiler té por de la conscienciació del
poble negre?
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La creació

Segons el Llibre Sagrat dels maies, Popol Wuh

A

quest és el principi de les antigues històries del “Quiché”, on
es referirà, declararà i manifestarà allò clar i amagat del Creador i
Formador, que és Mare i Pare de tot.
Havent-se posat les línies i paral·leles del cel i de la terra, es
va donar un fi perfecte a tot, dividint-ho en paral·lels i climes. Tot
posat en ordre, va quedar quadrat, repartit en quatre parts com si
amb una corda s’hagués mesurat tot, formant quatre cantons i quatre
costats.
Tot es va perfeccionar i es va acabar pel Creador i Formador
de tot, que es Mare i Pare de la Vida i de la Creació, i que comunica
la respiració i el moviment, i el que ens concedeix la Pau. Ell és la
claror dels seus fills i té cura i manté tota la bellesa que hi ha al cel
i a la terra, a les llacunes i al mar.
Abans de la creació no hi havia homes, ni animals, ni ocells, ni
peixos, ni crancs, ni arbres, ni pedres, ni clots, ni barrancs, ni palla
ni lianes i no es manifestava la faç de la terra. El mar estava suspès
i al cel no hi havia res que fes soroll. No hi havia res en ordre, res
que tingués ésser, que no fos el mar i l’aigua que estava en calma, i
així tot estava en silenci i fosc, com de nit.
Només hi havia el Senyor i Creador, K’ucumatz, Mare i Pare
de tot allà que hi ha en l’aigua, anomenat també Cor del Cel, perquè
està en Ell i en Ell resideix.
Va venir la seva paraula acompanyada dels Senyors Tepew i
K’ucumatz i, conferint, consultant i tenint consell entre ells, enmig
d’aquella foscor, es van crear totes les criatures.
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Oda al aire

Pablo Neruda

Andando en un camino
encontré al aire, lo saludé y le dije
con respeto:
“Me alegro
de que por una vez
dejes tu trasparencia,
así hablaremos”.
E incansable
bailó, movió sus hojas,
sacudió con su risa el polvo de mis suelas,
y levantando toda
su azul arboladura,
su esqueleto de vidrio,
sus párpados de brisa,
inmóvil como un mástil
se mantuvo escuchándome.
Yo le besé su capa
de rey del cielo,
me envolví en su bandera
de seda celestial.

Oración matutina al Amazonas

Pablo Neruda

Amazonas,
capital de las sílabas del agua,
padre patriarca, eres
la eternidad secreta
de las fecundaciones,
te caen los ríos como aves, te cubren
los pistilos de color de incendio,
los grandes troncos muertos te
pueblan de perfume,
la luna no te puede vigilar ni medirte.
Eres cargado con esperma verde
como un árbol nupcial, eres plateado
por la primavera salvaje,
eres enrojecido de maderas,
azul entre la luna de las piedras,
vestido de vapor ferruginoso,
lento como un camino de planeta.

Invocació al sol

Indis Pampes. Argentina.

Dóna’m sempre el meu cel blau,
home antic de rostre il·luminat.
Dóna’m una i altra vegada
el meu núvol blanc,
ànima vella de cap encès.
Dóna’m sempre el teu daurat abric,
gran ganivet d’or pel qual
sobre la terra estem parats.

Oració al Creador

Guaranís. Paraguai.

Oh, veritable Pare, Ñamandú, el Primer!
A la teva terra el Ñamandú de gran cor,
el sol,
s’alça reflectint la teva gran saviesa.
I com que tu vas disposar que nosaltres,
a qui vas donar arcs, ens alcéssim,
per això vam tornar a estar alçats.
I per això, paraula indestructible,
que mai, en cap temps es debilitarà,
nosaltres, grapat d’orfes del paradís,
la repetim en aixecar-nos.
Per això, que ens sigui permès
aixecar-nos repetides vegades,
oh, veritable Pare, Ñamandú, el Primer!

q

Textos bíblics sobre ecologia
Gènesi 2, 1-25: la creació.
Gènesi 6, 9-22: l’arca de Noè.
Salm 148: que el lloï la creació.
Salm 104: la terra é plena de les teves criatures.
Cantar dels Cantars 2, 8-14: ja va passar l’hivern.
Rm 8, 18-25: la creació gemega en dolors de part.
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Optar pel pare o per la mare?
Tots tenim un pare blanc i una mare indígena i negra
Pedro Trigo

A

Arribem a l’any 2000 sota
el signe de la unificació del món
desenvolupat (l’Occident i l’Orient occidentalitzat). L’any 1992 ha estat una
fita per a la constitució d’Europa com a
societat de nacions. Tanmateix, als llatinoamericans, aquest any ens ha sorprès
profundament desintegrats, tant a l’interior de cada país com d’un país a l’altre i
de tots com a conjunt. Desintegrats, som
profundament dependents. I aquells que
ens exploten econòmicament i ens subordinen políticament fins a fer impunement
intervencions militars imperialistes, a
nivell d’ideologia prescindeixen de nosaltres; és a dir que la relació que mantenen
amb nosaltres, per a ells no és una font de
reconeixement perquè no ens consideren
subjectes dignes, iguals a ells i lliures, i,
per tant, ens converteixen en objectes,
ens cosifiquen.
Quina conclusió en traiem d’aquesta
constatació? Hi ha conductors nacionals

El projecte neoliberal: Amèrica Llatina s’ha de
convertir en una província més d’Occident,
o s’ha d’integrar als Estats Units

26

que treuen la conclusió que Amèrica
Llatina no existeix ni ha d’existir com
a realitat històrica. Les regions, races,
classes i fins i tot països més dinàmics de
la zona han de reclamar la seva afiliació
occidental per tal d’entrar en aquell bloc
al preu que sigui. Amèrica Llatina s’ha de
transformar, com els EUA, en una provín-

Veneçuela

cia més d’Occident (o s’ha d’integrar als
EUA per tal de constituir, com els EUA,
la seva regió més rica i forta). Per aquest
propòsit s’hauria de sacrificar tot.
Aquest és l’objectiu confés del
projecte neoliberal, que per això és un
projecte dictatorial, el subjecte del qual és
la raça blanca modernitzada, que posseeix
o gestiona els mitjans de producció, els
Estats i els mitjans de comunicació social.
És veritat que admet membres d’altres
orígens; però les places són limitades i
les condicions dràstiques: modernització
com a blanqueig integral.
Significarà 1992 la liquidació simbòlica d’Amèrica Llatina com a realitat
històrica diferenciada per convertir-nos en
simples ciutadans del llogaret planetari,
és a dir, de l’Occident mundialitzat? És
una possibilitat real, ja que compta amb el
subjecte que l’està posant en marxa.
La cultura criolla és, encara, la
cultura vigent. En vies de ser desplaçada
per la cultura de masses, encara manté,
tanmateix, la seva pretensió de forjadora
d’Amèrica Llatina i garantia de la seva
unitat i el seu destí. Està lligada a les
nocions de nació i estat, i s’expressa a
través d’institucions tan variades com
els partits polítics, les Forces Armades i
el sistema educatiu. S’autodefineix com a
mestissa ja que accepta com a components
de si mateixa, en condició de recessius,
els orígens indígenes i africans amb les
seves corresponents llengües i costums.
Però no és una cultura mestissa que,

malgrat o enmig d’altres components,
manté la filiació occidental sense solució
de continuïtat. Però, això sí, es defineix
com americana, amb història pròpia i
drets adquirits en aquest continent, que ja
és de forma irrenunciable, la seva pàtria
(terra patrum).
El projecte mestís és el que pot donar
cohesió a l’Amèrica Llatina. El mestís és
l’hereu pietós que es fa càrrec del seu pare

A l’Amèrica Llatina tots tenim un Pare Blanc
i una Mare Indígena i Negra, independentment
de quins siguin els nostres pares biològics;
això també val per a molts indígenes,
negres o fills d’emigrants
i de la seva mare, que els porta al seu cor
i a les seves espatlles; i el que, per això,
pot reconèixer també els de la seva mare
i els del seu pare, les seves comunitats
vives i els seus projectes. Existeixen, és
clar, molts mestissos que no s’accepten
com a tals i es defineixen únicament
per la cultura criolla o per l’occidental
transnacionalitzada que han assimilat més
o menys. Ells, en no reconèixer part del
seu ésser, tampoc no poden negociar entre
els diversos components històrics; són
mers intermediaris que baixen el projecte
crioll o l’occidental transnacionalitzat
als indígenes, afroamericans i mestissos,
desconeixent les seves pròpies cultures
Significarà 1992 la liquidació simbòlica de
l’Amèrica Llatina com a realitat històrica diferenciada per a convertir-nos en simples ciutadans del llogaret planetari, o sigui, de l’Occident mundialitzat?

o, millor dit, servint-se del coneixement
intern que d’elles tenen, per a penetrar-les
i desarticular-les i per internalitzar dins
d’elles aquella a la qual representen.
Perquè a l’Amèrica Llatina, en
l’àmbit dels paradigmes culturals, tots

tenim un Pare Blanc i una Mare Indígena
i Negra, independentment de quins siguin
els nostres progenitors biològics: això és
vàlid fins i tot per a molts fills d’emigrants
o per a molts indígenes o negres. Aquest
no és el lloc idoni per a estendre aquest
símbol. N’hi ha prou, pel que volem
afegir, que segons la nostra hipòtesi, tan
sols són possibles dues eleccions i que, a
més a més, és ineludible fer-les: podem
optar per la Mare o pel Pare. Doncs molt
bé, si optem pel Pare, optem pel pitjor del
Pare i pel pitjor de la Mare; i si optem per
la Mare optem pel millor del Pare i pel
millor de la Mare.
Aquest últim és el projecte mestís
que, per tal de salvar la Mare, es veu obligat a redimir el Pare de la seva condició
d’explotador i violador, potenciant les
seves millors qualitats de valentia, fortalesa i intel·ligència; i, alhora, a estimular
la dignitat, la consciència de subjecte, la
capacitat de resistència, la tendresa i la
generositat de la Mare, alliberant-la de la
seva resignació i connivència.
En política, per exemple, optar pel
Pare significa optar per retenir a tota costa
els privilegis inveterats i neutralitzar el
poble amb el clientelisme i la repressió.
Optar per la Mare vol dir posar tots els esforços en millorar les condicions donades
augmentant la productivitat i estimulant
el poble mitjançant redistribució justa i
serveis dignes que el capacitin, de manera
que tot el cos social es posi en moviment
cap a fites que reportin un profit per a cada
sector i transcendència per a tots.
Malauradament no és pas aquesta
l’alternativa vigent avui dia. Però no vol
dir que hagi estat descartada. Ans al contrari, es materialitza en multitud de projectes concrets que fan pensar raonablement
en la possibilitat de l’Amèrica Llatina i
també en la seva existència real.
q
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MALINCHE, MARINA O MALINTZIN
El triple vessant de la identitat llatinoamericana
Marina al seu fill: et serà molt fàcil morir, un xic menys fàcil somiar, difícil
rebel·lar-te, dificilíssim estimar. Carlos Fuentes, Cerimònies de l’alba.
La història de Malinche constitueix un mite d’origen on ens podem
llegir a nosaltres mateixos. La vida
d’aquesta dona ha estat mal interpretada moltes vegades. Malinche
seria el prototipus de la traïdora, de
la meuca que es ven a l’invasor, la
mare de tots els mals que ens afligeixen. Amb aquesta interpretació
parcial del mite no fem res més que
perpetuar la vella idea masclista que,
a l’origen del mal, sempre hi ha una
dona: Eva, Pandora, la dona de Lot...
Malinche. Comprendre la figura de
Malinche, símbol de la condició de
la dona, de l’ànima mestissa i de la
identitat llatinoamericana, serà intentar comprendre’ns més a nosaltres
mateixos.
HISTÒRIA DE MALINCHE
Va néixer a Paynala, territori
sotmès per l’imperi asteca. Filla del
cacic d’aquell lloc, li van posar el
nom de Malintzin, nom que evoca
al mateix temps la deessa Malinaxotchilt, germana del déu asteca
Huitzilopochtli, el qual li va sacrificar
el fill; i Malinalli que representa el
signe d’un pitjor auguri.
Malintzin va quedar òrfena de
pare essent molt petita. La mare es
va casar i va tenir un fill del nou matrimoni i, per tal d’eliminar qualsevol
disputa de successió, van vendre la
primogènita a uns mercaders d’esclaus. La mare, aprofitant que s’havia
mort la filla d’una esclava de l’edat
de Malintzin, va fer els funerals amb
gran solemnitat. Els mercaders, al
mateix temps, van vendre la nena a
un cacic maia de Tabasco.
Quan, aterrits per Cortés, els
28

maies de Tabasco li van oferir vint
esclaves –entre elles Malintzin– com
a present de pau, ella tenia vint anys,
una intel·ligència i bellesa portentoses i el domini de les llengües
“nahualt” i maia. Va ser batejada
amb els espanyols, juntament amb
les altres dones índies, i li van posar
el nom de Marina. Immediatament
va ser lliurada a Portocarrero, lloctinent de Cortés. Aquest no va trigar
gaire en adonar-se de la utilitat d’una
esclava, que podia ser una traductora insubstituïble. Les cròniques
dels vençuts reflecteixen aquesta
conversió de Malintzin en Marina
amb impressionant patetisme: “I es
digué, es declarà, s’indicà, es relatà,
es posà en el cor de Motecuhzoma
que un dona d’aquí, dels nostres, els
guiava, els servia d’intèrpret parlant
“nahualt”” (1). És molt possible que,
tal com diu la llegenda, estigués
enamorada de Cortés, probablement
el primer home del qual rebé un
tracte amable. Aquest la va arravatar
a Portocarrero i la va convertir en la
seva amant. Mentre li va ser útil la
va tractar amb extrema deferència,
atorgant una gran importància a la
seva intimitat física i oferint-li regals
luxosos. Quan va deixar de ser útil,
de la mateixa manera que l’havia
arravatat a Portocarrero, també la va
lliurar a un soldat.
Cortés era pura ambició. No va
dubtar ni un instant a mentir, subornar
o adular, a fi d’aconseguir les seves
fites. La traïció era la base de les
seves victòries. Si no fos que ja hi
estem acostumats, se’ns faria difícil
creure que algú responsabilitzés de

la crueltat de Cortés a la dona que
anava amb ell: “Sembla que Marina
va ser la instigadora de la matança
de Cholula, ordenada per Cortés
perquè ella va creure que els indis
estaven conspirant contra els espanyols” (2).
El 1522 Marina va ser mare del
primer hereu del títol de Marquès
de la Vall d’Oaxaca: Martín Cortés.
Quan, en una expedició a Hondures
que va ser un fracàs total, Hernán
Cortés va perdre un gran part del seu
poder, desesperat i begut, va lliurar
Marina al soldat Juan Xaramillo, amb
qui es va convertir en portadora d’encàrrecs a Jilotepec i va tenir una filla
anomenada Maria. A partir d’aquest
moment se sap molt poc d’ella.
LA DONA
Com a indígena, Malintzin va ser
traïda pels seus pares, desposseïda
dels seus drets hereditaris, usurpada
pel seu germà i venuda com a esclava.
La seva condició de dona va ser la
d’objecte que passava d’una mà a
l’altra i se la valorava pel seu cos i
la seva capacitat de treball.
Com a mestissa, la Malinche va
ser vista com una puta, hipòcrita,
traïdora. En cap moment se la va
considerar com una víctima sinó
com a culpable. No va ser vista com
a violada sinó com la malignitat que
desculpabilitzava Cortés.
Com a assimilada a l’altra cultura,
es van destacar els valors de Marina:
“No és digna de censura qui, per
amor i convicció, va ser una ajuda
per als qui van venir a desvetllar una
cultura per alçar amb ella una nova
forma de pensament i vida” (3). I des

d’aquest punt de vista no van deixar
de reconèixer-li qualitats meritòries,
però sempre al darrere i al servei de
l’home.
IDENTITAT LLATINOAMERICANA
Malintzin, com a realitat sociològica, racial, conformadora de
nosaltres mateixos, va ser ignorada,
negada i reprimida. L’indi era l’altre, l’humiliat, el negat, l’amagat;
era la debilitat, el sotmetiment, la
devaluació social. Allò indígena
sobrevivia, però amagat. Per això no
és gens estrany que en l’imaginari
col·lectiu apareguessin princeses
índies abandonades pel seu pare o
per l’amant espanyol, tancades en
coves i proclamant eternament la seva
tristesa. La presència de l’esperit de
Malinche, La Mocuana o La Llorona
es va deixar sentir per tot Mèxic i
Centre Amèrica.
El mestís era fill de la Malinche.
El chele, l’estranger, la cultura imposada, eren instrument de venjança
contra la mare, contra la pròpia
història i geografia. La Malinche va
ser mestissa des del moment en què
va adoptar la cultura espanyola, però
no se la podia jutjar fàcilment: ella no
podia fer altra cosa que odiar el seu
poble, la seva història i el seu destí.
El seu fill, l’autèntic mestís, per fugir
de la violència colonial, es va veure
empès a rebutjar la mare, tant o més
que ella el rebutjava a ell, per ser fruit
o bé d’una violació, o bé d’un amor
burlat. El mestís volia ser com el pare,
però aquest no el reconeixia, ni es
reconeixia ell mateix com a igual al
pare. Aquesta frustració es traduïa
en una violència i menyspreu contra
les cultures indígenes major, encara,
que la dels mateixos conqueridors.
Violència que es va seguir prodigant
en l’extermini indígena.
Les relacions entre indígena i
conqueridor no van ser mai igualitàries, raó per la qual la feminitat i
la masculinitat es van desenvolupar

en el mestís de forma tensa. La dona
mestissa, en no realitzar-se com a
dona en relació amb el seu company,
buscava una maternitat quantitativa.
Davant la depressió o la vellesa intentava prolongar la seva maternitat
en la cura dels néts.
El masclisme en el mestís va ser,
en gran manera, la inseguretat de
la seva pròpia masculinitat. Privat
d’identificacions masculines fortes,
es va veure necessitat de presumirne: la pistola, l’ús de la força, de
la violència, las manifestacions de
posseir quantes més dones millor,
eren la lluita per assolir la figura forta
i idealitzada del pare, sempre odiada
pel fet de ser inabastable.
LA IDENTITAT
Tenir identitat significa reconèixer-se personal, social, culturalment.
El reconeixement és l’assumpció o
acceptació de la meva història, del
meu país, del meu ésser, dels meus
pares, de les meves possibilitats i
limitacions. Tenir identitat ens permet
comunicar-nos sense complexos amb
els altres i entendre’ns millor a nosaltres mateixos, ens permet ser més
conscients de les nostres possibilitats
reals i projectar-nos cap el futur. Si
no acceptem un aspecte o part de
nosaltres mateixos, la nostra personalitat individual, social o històrica
està malalta, desestructurada, sense
una base ferma.
Tota identitat, des del moment
que és, a la vegada, aprofundiment
d’allò que se’ns ha donat i projecció
d’allò que voldríem ser, és problemàtica. D’una banda, no podem
pretendre conèixer profundament
allò que se’ns ha donat, perquè
com totes les realitats, és àmplia i
inabastable. D’altra banda, la tasca
d’anar fent el nostre ésser mai no està
plenament acabada. El problema de
la identitat sempre serà un problema
obert; però si mai no ens ho plantegem, mai no agafarem les regnes del

nostre destí.
LA HUMANITAT
El mestís neix amb aquest sentiment ineludible d’orfenesa de Blacamán, el bo, venedor de miracles de
la realitat, conte de García Márquez:
“qui ets tu, i jo li vaig contestar que
era l’únic orfe de pare i mare a qui
encara no se li havia mort el pare i la
mare i després em va preguntar que
què feia a la vida, i jo li vaig contestar que l’únic que feia era estar viu
perquè tota la resta no valia la pena”
(4). Però aquest sentiment d’orfenesa
és propi del gènere humà.
Tots som indígenes, Malintzin,
davant l’amenaça de destrucció i
l’anhel de comunió amb allò que és
nostre, és a dir, amb la terra i els nostres congèneres. Tots som Malinches
davant la desil·lusió d’un paradís
que no és real, i ens vengem de la
terra, dels homes, de la cultura i dels
projectes que van avortar els nostres
somnis. Tots som Marinas que creuen,
per un moment, que la violència, la
mentida i el poder podran tornar-nos
la felicitat, fins que ens convertim en
les seves víctimes.
Aprendre a viure amb els altres i
lluitar per aquelles estructures economicosocials que no traeixin el més
profund del nostre ésser i aspiracions,
és la tasca que se’ns encomana, si no
volem convertir-nos en malinchistas
en el sentit tradicional del terme.
“Amb els oprimits calia fer una causa
comuna, per tal de refermar el sistema
oposat als interessos i hàbits de comandament dels opressors” (5).
NOTES. (1) Còdex Florentí, citat per
Todorov, Relats asteques de la conquesta,
pàg. 79. (2) Camargo, Història de Tlaxcala
recollida per Todorov, Relats asteques,
pàg. 261. (3) Diccionari Porrúa, Mèxic
1975. (4) Gabriel García Márquez,
Blacamán el Bueno, vendedor de milagros, pàg. 59. (5) José Martí, recollit per
Fernández Retamar a Política de Nuestra
América, pàg. 37.
q
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er fer una oració comunitària en un grup, taller,
assemblea, reunió, trobada....

Oració macroecumènica
Inspirada en l’espiritualitat maia

Els indígenes maies cremaven el pom (encens), encenien candeles i es dirigien cap als cantons de la Mare Terra
(els quatre punts cardinals), carregades d’un simbolisme vital i religiós ric, perquè formen una creu. Al món maia els
quatre costats del món són representats per colors:
- El VERMELL és l’ORIENT, on neix el Sol, on neix la vida. L’Orient és imatge de l’Autor de la Vida. Per això
el color vermell vol simbolitzar la “Vida que ve de Déu”. I el seu número és el
número U.
3
- El NEGRE és el PONENT, on el Sol es pon, mor; on, en certa manera,
acaba la jornada, una època, l’existència, la vida. Dóna pas a la nit, en què els hoBlanco
mes i les dones dormen (experimenten de forma anticipada la mort). És, també,
el lloc de la maldat. Però també el moment de pensar, d’avaluar.
El seu número és el DOS.
2
1
- El BLANC és el NORD, lloc d’on ve la mort als homes
Verde
i dones maies. Cap al nord hi queda el fred, les gelades que
Negro
Rojo
destrueixen els sembrats, la vida tota. També del nord va venir el
blanc, el barbut, a envair la vida i la cultura del maia. Per això el
blanc i el nord són símbols de la mort de l’home. El seu número
4
és el TRES.
- El GROC és el SUD, Pacífic, lloc d’abundància i prosperitat. El seu númeAmarillo
ro és el QUATRE, número complet, exacte.
- Al centre de la creu hi ha la vida de l’home i la dona maies: el seu color és
el VERD, que representa l’abundància de les collites, la plenitud de la vida.

Basant-nos en aquesta espiritualitat, i amb una visió macroecumènica, proposem l’oració
comunitària de la pàgina següent.
L’animador començarà convidant els presents a formar un cercle, i els explicarà breument el
sentit d’aquesta oració. Es pot construir, al mig, la creu maia amb els diferents colors, amb candeles enceses. O també es pot construir la creu al mateix temps que s’explica el procediment. Si hi
ha dificultat, es pot fer una explicació simplement oral.
Un cop feta la breu explicació, l’animador convidarà tothom a girar-se cap a orient i fer un
moment de silenci i d’interiorització. A continuació dues persones (home i dona, cadascuna llegirà
un paràgraf) faran la invocació referent a orient. Després d’un altre moment de silenci, l’animador
convidarà tothom a girar-se cap a ponent. Dues veus més faran la invocació corresponent. Es farà
el mateix cap al nord i cap al sud.
Per la cinquena invocació es giraran cap a l’interior del cercle. L’animador els convidarà a entrellaçar les mans, o a passar els braços per damunt de les espatlles dels companys.
Es pot acabar amb un gest comunitari coincident amb la naturalesa del grup o els seus objectius de treball. En tot cas, un càntic sempre serà adequat.
Si es vol una major participació es pot multiplicar el text i repartir-lo en començar. L’assemblea
contesta a la primera part de cada invocació amb l’oració que està en cursiva.
30

(Disposats en cercle, després d’escoltar l’animador, tothom es gira cap a Orient, cap a l’est)

❤ De l’Orient ve l’albada, el dia, l’esperança, la força... fets sol, llum, color, saba i creixement.
- Sol de les nostres vides, Energia original: fes brotar en nosaltres l’anhel incontenible de combregar
amb la Vida que es lliura i que no acaba.
(Tothom es gira cap a Ponent)

❤ El Ponent ens recorda la mort del sol, l’entrada de la nit, el silenci, la intimitat, el descans, el somni com una avançada de la mort.
- Font de la Vida, Autor sempre jove dels segles: et donem les gràcies pel Temps que ens regales per
viure, perquè ens permets treballar i descansar, gastar i renovar cada nit les nostres forces. Ajuda’ns a
donar gratuïtament allò que gratuïtament rebem.
(Tothom es gira cap al nord)

❤ Els corrents freds del Nord provoquen les gelades que destrueixen les collites. Del
nord vénen les caravel·les conqueridores del sistema de Mort que ens oprimeix i esclavitza secularment.
- Enigma dels segles, Misteri de la Història, que calles davant del sofriment dels innocents, que deixes
als humans la responsabilitat de la Història, amb tots els seus crims i enormes possibilitats. Dóna’ns la
llum de la consciència, la veu de la denúncia, l’energia de la lluita, la força de la unió.
(Tothom es gira cap al Sud)

❤ El vent del Sur ens acosta la fragància de l’esperança dels pobres, la força dels que
pateixen, la unió dels petits, la utopia dels rebels.
- Utopia de tots els Pobles, Solidaritat Universal: Tu que espolses els covards, despertes els resignats
i revoltes els Pobres. Ajuda’ns a crear amb tu un món sense amos ni senyors, sense serfs ni oprimits, de
llibertat i dignitat, de Dones i Homes Nous.
(Tothom es gira cap a l’interior del cercle)

❤ La mirada cap a dentro ens retorna la consciència de nosaltres mateixos. La mirada
cap els nostres germans ens encén en amor i solidaritat. No estem sols. Som molts. Caminem junts.
- Comunitat Total, abans i després, més enllà i més cap aquí de la Mort: estreny la fraternitat universal fins que ens sentim, amb tots els éssers, a la mateixa barca, a la mateixa aventura, a la mateixa
casa, a la gran família, al Món Nou.
¡Amén, Shalom, Sauidi, Axé, Alel.luia!
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CONFESSIÓ DEL POBLE DE DÉU DE ABYA YALA
Un Credo macroecumènic

Déu de tots els noms
i major que tots ells.
faedor de l’Univers,
Font de la Vida,
Pare i Mare de tots nosaltres,
fet un de nosaltres
i Alliberador de tots
en Jesús de Natzaret.
Creiem que tenen el somni
de fer-nos plenament humans
–dones i homes en harmonia–
damunt d’aquesta Terra Mare
que ens alimenta i ens uneix,
en una sola casa i en una taula comuna.
Creiem que el teu somni coincideix,
planificant-los
amb els millors somnis
de totes les persones i de tots els pobles.
Vols fer-nos feliços,
ja aquí i més enllà de la mort,
amb tu i amb els nostres majors
i amb tots els germans i germanes
d’humanitat.
Però sabem que aquell somni teu
exigeix la nostra participació,
lliure i solidària,
en la defensa de la Vida
32

i en la implantació de la
justícia i de la pau.
I molts germans i germanes nostres
van donar, ja, el seu temps i la seva sang
col·laborant amb el teu somni.
Et sentim present
com “l’aprop i el junt”
en el nostre caminar d’Alliberament
el descobrim –en cada rostre humà–
home, dona, indígena, negre,
mestís, blanc, nen, ancià,
i en la llum i en la terra i en les aigües.
I t’acollim en tots els pobres
i marginats del món
com el gran Necessitat del nostre amor.
Confiem en la força i el goig del teu Esperit
que ens sosté i ens impulsa
i ens fa cantar i dansar
i ens porta pels viaranys de la Utopia,
malgrat el dolor
i contra l’imperi de la destrucció.
Sabem que venceràs els ídols de la mort,
adorats en el lucre i en la prepotència,
assassins de milions de vides,
adultes i nenes,
en el nostre continent
i en tot el Tercer Món.
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Dones i homes
de moltes sangs
però d’un sol cor
i en una mateixa Pàtria Gran,
et confessem i t’estimem
com el Cor del Cel
i el Cor de la Terra,
des de tots els temps
adorat a totes les cultures,
camí en tots els camins dels pobles.

Creiem que ens estimes,
perquè ets l’Amor.
Sabem que ens vols sempre
més semblants a tu.
Vida, Presència i Comunió,
dones noves i homes nous
en la comunitat fraterna del teu Poble,
camí a la terra sense mals,
el Cel Nou i la Terra Nova
que ens han preparat com a herència.
Jahuai, Axé, Shalom

Per cada dona… hi ha un home...

✺ Per cada dona forta cansada d’haver d’aparentar debilitat,
hi ha un home dèbil cansat d’haver de semblar fort.
✺ Per cada dona cansada d’haver d’actuar com una ximple,
hi ha un home aclaparat per haver d’aparentar saber-ho tot.
✺ Per cada dona cansada de ser qualificada com una femella emocional,
hi ha un home a qui se li ha negat el dret a plorar i ser delicat.
✺ Per cada dona catalogada com a poc femenina quan competeix,
hi ha un home que es veu obligat a competir
per tal que no es dubti de la seva masculinitat.
✺ Per cada dona cansada de ser un objecte sexual,
hi ha un home preocupat per la seva potència sexual.
✺ Per cada dona que se sent lligada als seus fills,
hi ha un home a qui se li ha estat negat el plaer de la paternitat.
✺ Per cada dona que no ha tingut accés a un treball o a un salari satisfactori,
hi ha un home que ha d’assumir la responsabilitat econòmica d’un altre ésser humà.
✺ Per cada dona que desconeix els mecanismes d’un automòbil,
hi ha un home que no ha après els secrets de l’art de la cuina.
✺ Per cada dona que fa un pas cap al seu alliberament,
hi ha un home que redescobreix el camí de la llibertat.
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Els garífunes
Un poble que recupera la seva memòria i la seva identitat
Martiniano Lombraña

Hondures

Se’ls anomena “garífunes”.
El nom és fort. Ells també ho
són”. Són relativament alts,
robusts, d’una braquicefàlia
major, pòmuls alts i ulls petits.
Van arribar a Hondures
l’any 1797, eren 4.000 com a
molt, deportats pels anglesos
des de l’illa de San Vicente.
Avui dia constitueixen el grup
negre més nombrós d’Hondures: 43 comunitats.
Per als “garífunes”, San
Vicente, “Irumai” en la seva
llengua, és el seu paradís
perdut, d’on procedeixen. El
gruix de l’ètnia “garífuna”,
uns 250.000, es troba a Hondures, el seu segon país. A
Belize n’hi ha més d’11.000;
a Guatemala, uns 5.000; a
Nicaragua, uns 600; i més de
25.000 resideixen a diverses
ciutats dels EUA.
Constitueixen el grup més
nombrós de les set ètnies
hondurenyes, que sumen unes
400.000 persones, en una població de 5.000.000, i formen
34

part de la Federació de Pobles
Indígenes d’Hondures.
Són negres que mai no van
ser esclaus. Aquest és el seu
orgull major.
Els seus avantpassats, capturats a l’Àfrica i transportats
a les plantacions, van naufragar prop de San Vicente l’any
1636. Es van trobar en aquella illa amb els indis caribs,
els quals havien exterminat
els arauacos, quedant-se amb
les seves dones i originant
els “caribs vermells”. Les dues
ètnies procedien de l’Amèrica
del Sud. Els nàufrags es van
desposar amb la nova raça
de dones i així va néixer el
“zambo”.
Poc després, uns altres
negres salvats del naufragi es
van unir a les filles d’aquella
unió, i va sorgir el ”carib negre” o “garífuna”. Molt aviat
aquesta nova raça, més forta,
es va imposar i va dominar
l’illa, que finalment va quedar
repartida.
L’arribada de colons fran-

cesos i anglesos va afavorir
llaços comercials i també
lluites.
El segle XVIII és, per als
“garífunes”, la seva edat d’or.
Derrotats definitivament pels
anglesos, van ser deportats
a Hondures, amb una rica
cultura, mescla d’elements
africans, dels dos pobles
amerindis i, en menor escala,
d’europeus.
El poeta hondureny Rigoberto Pardes diu: “De l’altra
banda llunyana, van venir a
posar-li música i color a Hondures. Aquí van arribar. Ara
són d’aquí. Ja són d’aquí!”
Ben aviat es van fer
“d’aquí”. Experts guerrers, van
prendre part en les breus i
nombroses batalles abans de
la Independència i les diverses dècades posteriors. Des de
Trujillo, el seu punt de desembarcament a terra ferma,
es van escampar per les dues
bandes de la costa atlàntica,
tot establint-se a la vora de
les platges. Al segle XIX, una

part va emigrar a diversos
països centreamericans. Al
segle XX van emigrar a ciutats
dels EUA.
Lobavagu, “l’altra banda
llunyana”, és una crònica teatral estrenada el 1980, representada al país i internacionalment, amb elogiada acceptació, que significa el rescat
d’una memòria fragmentada
per molts anys de sofriment i
dolor. El grup popular “Superació” ha trobat la manera de
reviure i difondre la història
“garífuna”.
La tradició és exclusivament oral. L’escriptura és poc
coneguda. La llengua és forta,
però fonèticament agradable;
lingüísticament és molt allunyada de les llengües indígenes que es parlen a l’Amèrica
Central.
El ball ha estat i és una
forma a través de la qual el
grup ha provat de conservar i
transmetre tots els elements
de la seva cultura. Mantenen
diversos balls propis: el més
popular és “la punta”, dansa
ritual a la mort, que simbolitza també fertilitat.
La dona es dedica a l’agricultura i a l’elaboració de
productes de la iuca i del
coco; i l’home, a la pesca, a la
preparació del terreny agrícola
i a la fabricació de les eines
pròpies de la seva cultura.
Tenen un sentit de la pro-

pietat peculiar. No divideixen
en lots els terrenys que habiten. Alcen les seves cases
on el preu ho permet. Sembla
que les terres són de tots i
tan sols s’individualitza l’àrea
de cada habitacle. Tenen un
sentit molt alt de veïnatge,
amb relacions humanes molt
intenses. Mai no se sent parlar de crims ni de robatoris
comesos entre ells. No tenen
policia.
De cultura matriarcal, la
influència de la mare és tan
intensa que perdura per damunt de la relació matrimonial: també tenen influència la
tia, la germana, l’àvia: és ben
normal que qualsevol d’elles
tingui cura de nens de diferents matrimonis.
La dona és segura, no
acomplexada: mira de cara. La
seva seguretat té les arrels en
el fet de ser agricultora. L’home, menys segur, reflecteix la
incertesa del mar.
L’ajuda mútua és bàsica en
les relacions interfamiliars. El
recolzament de tota la parentela és la millor assegurança
social: es produeix com una
llei obligada i com una llei
implícita. Mantenen la parentela fins el quart i cinquè
grau, cosa que els obliga a
acollir a casa qualsevol parent.
En cas de mort, tots són
família.

Una creença bàsica és el
concepte d’ànima, compost de
tres parts: “anigi”, mena de
força vital, que es localitza al
cor; “iuani”, situada al cap,
immaterial, que se separa
del cos al moment de morir,
identificada amb l’ànima de
la concepció cristiana; i “afurugu”, “l’altre de la parella”,
cos astral que reprodueix la
forma material de la persona
i format d’una substància que
el fa semblant a les entitats
sobrenaturals, participant de
les seves qualitats, és l’intermediari entre el regne d’allò
sobrenatural i el de la realitat.
L’any 1977 marca l’inici del
desenvolupament organitzatiu
d’aquesta ètnia, en néixer
l’Organització Fraternal Negra
Hondurenya.
El 1991 neix l’Organització
de Desenvolupament Ètnic
Comunitari, atenent, inicialment, els joves. Les organitzacions manifesten insistentment la inquietud de tenir
representants “garífunes” en
la vida política nacional.
El major risc que tenen és
la disgregació per l’emigració
cap a centres urbans nacionals i dels EUA.
Però, aquí van arribar...
Ara són d’aquí... “Ja som
d’aquí!...”.

q

35

94

19

El neoliberalisme és la mort
Pere Casaldàliga

São Félix do Araguaia MT, Brasil

L

a paraula d’ordre,
avui, a l’Amèrica Llatina, al
Carib i al món és “neoliberalisme”, amb les conseqüències
més dràstiques per al Tercer
Món. No podem oblidar que
el neoliberalisme continua
essent el capitalisme. Això, de
vegades, s’oblida.
Em pregunten què pot
dir o fer l’Església davant el
neoliberalisme. Jo, recordant
els consells dels nostres antics
catecismes (“contra mandra,
diligència; contra gola, abstinència...”) contesto: “contra el
neoliberalisme, el sempre nou
alliberament”.

la competència dels interessos
privats.
La privatització no deixa
de ser l’extrem de la propietat
privada que, de privada, passa
a ser privativa, i de privativa a
privadora de la vida dels altres,
de les majories. La privatització és privilegització, selecció
d’una minoria privilegiada
que, aquesta sí, mereix viure, i
viure bé...
Aquesta és la doctrina dels
teòlegs del neoliberalisme: el
15% de la humanitat té dret a
viure i a viure bé; la resta que
s’espavili...
Al contrari del que diu
la Bíblia, que és la “resta
El neoliberalisme és el ca- d’Israel”, resta de pobres, qui
pitalisme transnacional portat ha d’obrir camins de vida i
a l’extrem. El món transformat esperança per a les majories.
en mercat al servei del capital
El neoliberalisme és la
convertit en déu i raó de ser.
marginació freda de la majoria
En segon lloc, el neoliberalis- sobrant. O sigui, sortim de
me implica la desresponsabila dominació per anar cap a
lització de l’Estat, que hauria
l’exclusió. I, com se sol dir,
de ser l’agent representatiu de avui ser explotat és un prila col·lectivitat nacional, agent vilegi, perquè molts ni tant
de serveis públics. En desres- sols assoleixen la “condició”
ponsabilitzar l’Estat, de fet es d’explotats, ja que no tenen ni
desresponsabilitza la societat. feina. Estem vivint doncs el
Deixa d’existir la societat i
que s’anomena un “maltusiapassa a prevaldre allò privat,
nisme” social, que prohibeix
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la vida de les majories.
El neoliberalisme és també
la negació de la utopia i de
tota possible alternativa.
És coneguda l’expressió de
Fukuyama: la “fi de la història”, el màxim de la història...
També és la mentida
institucionalitzada, amb base
a la modernitat, de la tècnica,
de la llibertat i de la democràcia. Bonics noms que haurien
de tenir el seu autèntic valor,
però que són manipulats i
tergiversats. Es tracta d’una
modernitat que ja és postmodernitat, en el Primer Món, i
una tècnica que es posa com
a valor absolut, en funció del
lucre, i una pseudollibertat i
una pseudodemocràcia.
A l’Amèrica Llatina sortim
de les dictadures per a caure
en les “democradures”. És bo
recordar la paraula lluïda del
teòleg espanyol González Faus
–el qual ja ha vingut diverses
vegades a l’Amèrica Llatina– quan diu que, així com el
col·lectivisme dictatorial és la
degeneració de la col·lectivitat
i la negació de la persona, l’individualisme neoliberal és la
degeneració de la persona i la

negació de la comunitat. L’individualisme egoista degenera
la persona que, per definició,
hauria de ser relació i complementació amb els altres.
Aquest individualisme neoliberal és, doncs, la degeneració
de la comunitat, que és participació i compartiment.
Com a Església, com a
cristians, davant d’aquesta
bèstia ferotge del neoliberalisme, és necessari que proclamem i servim el Déu de la
Vida.
Avui, més que mai, la Teologia de l’Alliberament, la Pastoral de l’Alliberament i l’Espiritualitat de l’Alliberament,
proclamen, afirmen i celebren
i practiquen el Déu de la Vida.
Es tracta, també, de promoure
la responsabilitat i la coresponsabilitat de les persones i
de les institucions socials i de
la mateixa Església, a tots els
nivells. El manament de Jesús
viscut a la vida diària, política
i institucionalitzada. L’opció
pels pobres, molt definida per
les majories. El mateix Jesús
la formula dient: “He vingut
perquè tinguin vida i la tinguin amb abundància”.
I l’afirmació de la utopia,
que reforça l’esperança en
l’acollida i en el servei, ara
mateix, aquí i ara, estimulant
i possibilitant la presència i
l’acció dels nous subjectes
emergents (el món indígena,
el món negre, la dona, la joventut), el protagonisme dels

laics, el protagonisme dels
pobres. Aquesta és la política
de l’Evangeli de Jesús.
La veritat ens fa lliures i
la transparència de vida ha
d’aparèixer com a testimoni.
En termes d’Església, això es
tradueix molt bé a la Teologia
i a l’Espiritualitat de l’Alliberament, a les comunitats de
base, a les pastorals específiques que actuen en aquelles
franges més prohibides i més
marginades, per la Bíblia a
mans del poble, la Pastoral
de la Frontera, la Pastoral de
la Consolació i la Pastoral de
l’Acompanyament. I també,
més recentment, per la Pastoral de la Supervivència, sense
caure en el pragmatisme
assistencialista que podria fer
de nou que el poble oblidés
les estructures, les causes, els
drets...
D’altra banda hi ha una
decepció força generalitzada
en relació amb els polítics.
Totes les persones conscients
demanen uns altres polítics.
Els partits estan desprestigiats
a molts llocs. Molts sectors
volen, fins i tot, prescindir dels
partits. Pensen més aviat en
aliances de tipus moviment
popular. Tampoc podem caure
en el perill de diluir la consciència, la resistència i l’organització, i seguir dominats per
forces que tenen a les seves
mans el diner, els mitjans
de comunicació i els càrrecs
polítics.

Però no dubtem que, sota
el poder del capital neoliberal, representat per l’FMI i
pel Banc Mundial, l’aliança
d’aquests polítics de màrqueting, al servei del mateix neoliberalisme i davant la impotència d’amplis sectors de les
forces populars, fa por que es
repeteixin, amb alguns retocs,
les eleccions d’anys anteriors i
fins i tot de segles enrere...
La tàctica és la mateixa a
tot arreu. Les promeses, els
programes... acaben essent els
mateixos. Els partits coneixen
molt bé les necessitats del poble i saben programar solucions, teòricament...
Però el deute extern
continua essent la sagnia
dels nostres pobles. Segueix
essent el govern real de les
nostres democràcies. No són
les nostres Constitucions les
que manen; és el deute extern.
Els presidents i ministres
d’hisenda dels nostres països
són representants de l’FMI. El
deute extern, amb el pagaments dels interessos, és el
que condiciona els salaris, els
serveis públics...
Mentre no resolguem
aquest problema, és pràcticament impossible imaginar
una economia democràtica als
nostres països de tercer món.
I, evidentment, no serà el
neoliberalisme qui resolgui el
problema del deute extern...
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La nit fosca dels pobres
a l’amèrica central

E

n els meus viatges de
solidaritat a Centreamèrica –aquella regió
desconcertantment sacramental, centre geopolític de Déu
i del diable, poble crucificat,
col·lectiu Serf Sofrent– i ensopegant, a cada cantonada,
amb mutilats de guerra, vídues
i orfes, clandestins i refugiats,
desplaçats i prohibits de tota
mena, se m’ha fet, sovint,
aquesta pregunta:
- Monsenyor, on és el Déu
dels pobres?
Amb la retòrica eclesiàstica fàcil a què nosaltres estem
acostumats, jo he sempre he
respost:
Amb els pobres!

La vida dels pobres
–allà, aquí, a Centreamèrica molt concretament–
no és de dia, és de nit,
«nit fosca». Menys poètica i menys mística que
la nit fosca de Juan de
la Cruz...
Aquells, aquests pobres, tenen tots els motius humans per rebel·lar-se contra el Déu vida-amoralliberament. La seva esperança
–aquesta sí, «contra tota esperança»– justifica sobradament
la sorpresa que Péguy posa en
boca de Déu respecte a la “més
petita” de les tres virtuts teologals: la incomprensible esperança dels humans.
A tot el Tercer Món, però
Reconec, no obstant, que
molt específicament a l’Amèrica
més que una resposta, això meu Central, que és un Tercer Món
és més aviat una nova pregun- de creients cristians, oprimits
ta:
per altres cristians, la temptaCom es demostra que Déu
ció de la blasfèmia podria ser
és amb els pobres? Com podem decididament normal, ateses
veure-li a Ell el rostre i el cor
les situacions en què el Poble
enmig d’aquelles situacions
centreamericà viu o es desviu i
inhumanes, sota la fèrula de
mor. Perquè tot allà conflueix
la injustícia i l’opressió, en la
per dubtar, per revoltar-se condesolació de la misèria?
tra tot i contra tots, per negar
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la vida mateixa. Des de la naturalesa –amb els seus volcans i
terratrèmols i tsunamis– fins al
poder civil o religiós, potser.
Els successius governs es
venen, sempre servils dels imperis, i les institucions –fins i
tot les anomenades democràtiques– no funcionen quan es
tracta dels drets dels pobres.
L’atur arriba a un 60%, com
a mínim, de la població centreamericana. És la regió amb
l’índex de migració més alt de
tot el continent. Li han fallat
les revolucions o bé les seves
transformacions estructurals
han estat castrades –a la reforma agrària, a la salut, a

l’educació, a l’habitatge, a la
participació popular efectiva– i
alguns líders revolucionaris no
han estat dignes del seu passat
heroic ni de les esperances que
en ells havia depositat el seu
Poble. Per a l’Amèrica Central,
sobretot, «pati del darrere» de
l’imperi capitalista, la caiguda
de la utopia socialista ha estat
l’entrada cega a una nova nit,
mentre que pels pocs de sempre
es fa realitat, altra vegada, la
nova rastrera utopia del Capital
i del Mercat diví, senyors definitius d’una Història humana
(!) que ja ha arribat al seu
topall.
Qui podria sustentar millor
l’esperança d’aquells pobles
–cristians, he dit– seria evidentment la mateixa Església
de Jesús. Però en alguns països
centreamericans aquesta Església, en la seva oficialitat, en les
seves estructures o en la rutina
dels seus religiosos o dels seus
fidels més satisfets, amb massa
freqüència ha estat, o és, una
nova pedra on ensopega l’esperança dels Pobres.
Amb tot això, la nit de la
societat –la seva economia de
fam, la política de marginació
i/o repressió– s’ha estès també
damunt l’Església. «En el món
–en la societat humana– podria
explicitar millor Jesús, passareu
molts maldecaps; i en l’Església –que hauria de ser la meva
comunitat fraterna– també
els passareu». (Afegiria Jesús,
sempre conseqüent, “però no

tingueu por, que jo he vençut
el món i a «aquesta» Església”?).
No estic acusant ningú.
O, en tot cas, m’estic acusant
igualment a mi mateix. Perquè
aquella insensibilitat o la connivència eclesiàstica davant
la misèria, la marginació i la
injustícia institucionalitzada
fàcilment es tornen hàbit en
nosaltres, que ni som Pobres ni
estem gaire a prop, diàriament,
dels Pobres, ni tenim l’humil
coratge martirial d’enfrontar els
rics i els poderosos i els injustos d’aquest món. La pregunta
«on és el Déu dels pobres?»,
s’hauria de desdoblar en aquesta altra: «On és l’església del
Déu dels pobres, si aquest és el
Déu de Jesús?».
La qual cosa no disculpa la
societat –tant si es considera
cristiana com si no– ni justifica
la iniquitat dels governs, exèrcits i oligarquies, més o menys
genocides a la nostra Amèrica
Central.
Sé molt bé que aquesta «nit
fosca» no és d’avui. Des de Job
a Guamán Poma o des de Camús
a César Vallejo, Déu és cridat,
amb diferents tons, a respondre
pel dolor dels innocents i per
la desolada nit dels pobres.
I aquella sí que fou “l’última
temptació de Crist”: «Déu meu,
Déu meu, per què ens has
abandonat?». Ell la va viure i
la va morir, com una nit fosca
personal i com la nit fosca de
tots els seus germans i germa-

Per què
no canvies de

Déu?

Per canviar de vida
s’ha de canviar de Déu.
S’ha de canviar de Déu
per canviar l’Església.
Per canviar el Món
s’ha de canviar de Déu.
Pere CASALDÀLIGA

nes pobres de tots els temps.
Però Ell –i aquí rau la resposta
definitiva per la nostra fe cristiana– també la «ressuscità», superant-la amb la victòria sobre
la injustícia i sobre la mort.
Sense que això impedeixi
que segueixi sent “nit fosca”
la vida dels Pobres. Sense que
això justifiqui ni la seva esperança inerta ni la bona consciència dels que no som Pobres.
Sense que això ens dispensi –ni
als Pobres ni als seus aliats– de
l’oració d’agonia o de la rebel·
lia solidària o de la lluita política o de l’organització popular.
Només vivint la nit fosca
dels Pobres es pot viure el Dia
de Déu. Els estels només es
veuen de nit...
Pere CASALDÀLIGA
Bisbe de São Félix do Araguaia,
i escolà de l’Amèrica Central.

q
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Les invasions dels EUA a Amèrica Llatina
Frei Betto
«Els EUA semblen destinats per la Providència per a infestar Amèrica de
misèria, en nom de la llibertat». (Carta de Bolívar a Patricio Campbell, 5.8.1829).
L’inici de les agressions dels
EUA a l’Amèrica Central i el Carib
es remunta a l’any 1831, quan els
marines van envair les Illes Malvines –que, per dret, pertanyien a
l’Argentina– i van destruir Puerto
Soledad. Dos anys després, la marina del “Tío Sam” va ajudar els súbdits del rei d’Anglaterra a apoderar-se militarment d’aquelles illes,
que les anomenaven Fackland.
Els marines, que canten en el seu
himne “som els primers d’entrar en
combat”, van ser creats l’any 1775,
un any abans de la independència
dels EUA.
L’acarnissament imperialista
no es va aturar mai. El 1846, els
EUA va decidir apoderar-se de part
del territori mexicà, l’actual estat
de Texas. La batalla va portar les
tropes invasores a ocupar la ciutat
de Mèxic, el 24 de setembre de
1847. L’any següent la Casa Blanca
va imposar al seu veí al sud de Río
Grande el Tractat de GuadalupeHidalgo, pel qual la nació mexicana va lliurar als invasors més de
la meitat del seu territori: Texas,
Nuevo México, Arizona i Califòrnia. La moda va enganxar. El 1852
tropes dels EUA van desembarcar
a Buenos Aires. El 1853, el pirata
ianqui William Walker va intentar
apoderar-se d’una parcel·la més
de Mèxic, l’Estat de Sonora, ric en
or, però va ser repel·lit pel poble
en armes. Desconsolat, Walker va
envair Nicaragua el 1855 i, l’any
següent, es va autoproclamar “President de tota Amèrica Central”, la
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qual cosa, almenys seria còmica, si
no fos ridícula. Però la cosa anava
de debò, i va ser derrotat.
Entre 1895 i 1898 tropes dels
EUA van intervenir a Cuba. El 1898
canoners navals dels EUA van
bombardejar San Juan de Puerto
Rico. El mateix any la Casa Blanca,
tot intervenint en la lluita dels
cubans per la seva independència
davant d’Espanya, va imposar a
Cuba, durant quatre anys, un govern militar encapçalat pel general
Leonard Wood. L’any 1903 la nació
del nord s’apoderà d’una franja de
vuit quilòmetres a cada costat del
canal de Panamà, entre els oceans
Atlàntic i Pacífic. El 1905, la República Dominicana va ser envaïda
pels marines sota el pretext del desajustament financer d’aquell país.
L’any següent Cuba va patir una
segona intervenció militar, dirigida
pel general Charles Magoon, i que
va durar tres anys. El 1909 li va
tocar a Nicaragua patir la intervenció. Un any més tard les tropes
invasores van obligar el president
José Santos Zelaya a abandonar el
país. El 1911 la República Dominicana va ser ocupada militarment
fins l’any 1914. Aquest mateix
any els marines van desembarcar
a Nicaragua, on van romandre fins
el 1924.
Cuba i Hondures van patir una
intervenció més dels EUA el 1912.
Una nova ocupació de Cuba es va
produir el 1917 i es va perllongar
dos anys, sense ni tan sols el
pretext del comunisme... I es va

repetir l’any 1922. El 1924 Hondures va patir la quarta intervenció, i
l’any següent la cinquena. El 1926
els marines van envair novament
Nicaragua.
El 1947, per un acord amb
els militars nadius, els EUA va
derrocar a Veneçuela el president
Rómulo Gallegos, com a càstig
per haver augmentat el preu del
petroli exportat. El 1954, utilitzant
avions de bombardeig i mercenaris,
els paladins de la llibertat van
posar fi, a Guatemala, al govern
democràtic de Jacobo Arbenz. El
1961 es va produir la fracassada
invasió de Playa Girón, a Cuba. El
1964, a Panamà, soldats dels EUA
van matar vint estudiants, tot reprimint la manifestació en la qual
els joves volien canviar, a la zona
del canal, la bandera estelada per
la bandera del seu país. El mateix
any, la CIA va participar al cop
militar que va enderrocar el govern
de Joao Goulart, al Brasil. El 1965,
en una premeditada provocació del
dret internacional, el Congrés dels
EUA va reconèixer unilateralment
el seu dret a intervenir militarment
a qualsevol país del continent.
El mateix any, per alliberar la
República Dominicana “del perill
comunista”, els marines van ocupar el país, amb l’ajuda de tropes
brasileres, i van impedir la presa
de possessió de Juan Bosch.
El 1973 la CIA va dissenyar
el pla que, l’11 de setembre, va
donar com a resultat l’assassinat
del president Salvador Allende, de

Xile, i que va portar el general
Augusto Pinochet al poder. El 25
d’octubre de 1983, tropes de la
82a divisió aerotransportada van
envair Granada i van assassinar
el president Maurice Bishop.
El 1984, per tal de reforçar la
contrarevolució nicaragüenca,
11.000 soldats dels EUA es van
distribuir per Hondures. Entre
1988 i 1989, pilots dels EUA i
la Guàrdia Nacional de Kentucky
van participar en bombardejos
a la població civil de l’interior
de Guatemala, amb el pretext
de combatre la guerrilla. A “El
Salvador”, innombrables oficials
dels EUA van assessor les tropes
del govern contra els combatents
del FMLN. El 20 de desembre de
1989, 25.000 soldats dels EUA
van envair Panamà, van enderrocar i capturar el president Noriega, amb el pretext de tràfic de
drogues, i van imposar al poder
el president Guillermo Endara.
Més de 1.000 panamenys van
morir durant l’ocupació. I entre
1982 i 1990 el govern dels EUA
va patrocinar una guerra d’agressió a Nicaragua, tot finançant
l’entrenament de mercenaris i
mantenint el bloqueig econòmic.
Per tot arreu on van anar, les
tropes d’invasió dels EUA només
van deixar misèria, desigualtat,
corrupció i mort. Però van fer bé
de col·locar l’estàtua de la llibertat a la porta principal dels EUA.
Així tots som conscients que ella
delimita l’esfera de la llibertat. A
tots nosaltres, que no som dels
EUA, ens queda la llibertat de no
contradir mai la llibertat que ells
tenen de restringir o suprimir la
q
nostra.

Bona i mala notícia
per a la dona
Laura Ulloa

Taller: «Fent teologia des de la dona»

Els porto una mala notícia. Però també una bona notícia.
La mala notícia és l’herència de segles de teologia patriarcal que patim. Segons aquesta teologia, Déu va decretar des d’un principi que certs
éssers humans –les dones– fóssim inferiors i, per tant, destinades naturalment a la submissió. Durant segles, aquesta teologia immoral s’ha fet
servir per a justificar tot tipus d’opressió: si Déu va crear la inferioritat
de les dones, llavors, sembla ben bé que aquesta inferioritat és part de
l’ordre establert per Déu. D’aquí no és pas difícil concloure que els gentils, o els indígenes, o els negres, o els pobres, són inferiors i així han
de seguir. Com si el mateix Déu hagués inventat la injustícia...! Homes
cèlebres i sants de l’Església han elaborat aquesta injustícia mitjançant
la predicació i de la paraula escrita...
Dona! Ets la porta del dimoni. Has conduït a l’error al qui el mateix dimoni
no es va atrevir a atacar de cara. Per culpa teva va haver de morir el fill de
Déu. Així és que cobreix-te el cap i fes penitència.
(Tertulià, Sobre la vestimenta de la dona, 1,1)
Entre totes les bèsties salvatges, no n’hi ha cap tan dolenta com la dona.
(Joan Crisòstom, 344-407)
La dona és un ésser ocasional, incomplet... un home mal nascut. Tanmateix
va ser necessari que la dona fos l’ajuda de l’home. I això, només en la procreació, perquè en totes les altres obres l’home pot ser ajudat més eficaçment
per un altre home que per una dona... La dona es troba en estat de submissió
en l’ordre original de les coses. Per aquesta raó no pot anar al davant ni en la
societat ni en l’Església. Només l’home pot representar Crist.
(Tomás de Aquino, Suma Teològica, pt. 1, 1.92, art. 1)

La bona notícia és que tot això està canviant. A les CEB’s, en aquest
taller, i en les diverses instàncies a l’interior de l’Església, el poble, i
nosaltres com a dones, amb una opció pels pobres, estem reivindicant
el dret a ser respectades com a imatge de Déu, com a persones dignes,
capaces i independents. I avui, especialment, reivindiquem també el
nostre dret a fer teologia des de la nostra pròpia experiència de Déu, de
nosaltres mateixes i del món.
Com a dones d’Església estem en èxode, des de la teologia que ha
justificat les estructures opressores i les actituds de domini que es viuen en la nostra Església i que no són cristianes, cap a la terra promesa
on tots i totes puguem asseure’ns al voltant de la taula de la Vida, en
igualtat.
q
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Les quatre úniques excepcions
En la denúncia de l’ESCLAVatge a l’AMèRICA LlATINA
Aquest any 1995 estem celebrant aquests quatre personatges, glòria de la tradició afrollatinoamericana: els quatre
únics missioners que s’atreviren a denunciar l’esclavatge
negre. Qui són?
A l’Amèrica hispana van ser dos profetes: Fra Francisco
José de Jaca i Fra Epifanio de Moirans. El primer va néixer
a Aragó, Espanya. El segon a Moirans, França. A partir de
1681 les seves vides van córrer paral·lelament, en les seves
conviccions, els seus sofriments com a profetes de la llibertat, els seus escrits contra l’esclavatge, els seus processos
judicials, la seva suspensió i excomunió i les seves morts
prematures.
El document inèdit de l’Arxiu General d’Índies de Sevilla
conté l’”expedient” del procés jurídic contra els dos profetes:
“no tan sols van proclamar la llibertat dels negres, sinó que
van arribar a denegar l’absolució sacramental a tots aquells
que no prometien en la confessió, donar llibertat als seus
esclaus i pagar-los els jornals corresponents a tot el temps
que els havien tingut al seu servei”.
Van ser suspesos de la facultat de confessar i predicar, i
després excomunicats pel bisbe, el 3 de desembre de 1861.
Detinguts, van ser perseguits no només pels amos d’esclaus,
sinó per les autoritats eclesiàstiques. Hagués estat fàcil per a
ells “penedir-se” i guanyar la llibertat i continuar la seva tasca.
Però van continuar ferms en la seva posició i cadascun d’ells
va escriure un llibre contra l’esclavatge. A més a més van
declarar que les autoritats incorrien automàticament en excomunicació, pel fet de jutjar-los a ells, que com a Missioners
Apostòlics només estaven subjectes al Papa i a Propaganda
Fide. Aquestes paraules no només se’ls varen considerar
irrespectuoses, sinó, a més a més, perilloses.
Alguns investigadors caputxins de Roma (Gregorio
Smutko i altres) pensen que Francisco José va ser assassinat pels oficials del govern espanyol; però aquesta dada
no està provada.
A l’Amèrica portuguesa va haver-hi dos jesuïtes que treballaven a Bahía i que van condemnar obertament l’esclavatge.
El P. Gonzalo Leite (1546-1603) sostenia que “cap esclau
d’Àfrica o de Brasil és captiu de manera justa”. Escrivia: “Veig
els nostres sacerdots confessar homicides i lladres de llibertat,
d’hisenda i suor d’altres, sense restitució del passat ni remei
pels mals del futur...”. La seva postura es va fer incòmoda fins
i tot pels jesuïtes mateixos, raó per la qual va ser obligat el
1586 a tornar a Portugal, amb la qualificació d’”inestable”.
El P. Miguel García (1550-1614) va combatre sobretot
l’existència d’esclaus als convents religiosos, pràctica comuna a l’època. “La multitud d’esclaus que té la Companyia
en aquesta província –escriu–, concretament en el col·legi
de Bahía, és una cosa que no puc acceptar de cap manera.
De vegades penso que em salvaria més fàcilment com a laic
que no pas en aquesta província de la Companyia, on veig el
que veig”. Els seus superiors el van retornar cap a Portugal,
considerant-lo “molt afectat pels escrúpols”.
q
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Durant tres segles, el famós “triangle negrer” va constituir l’estructura bàsica del comerç internacional. L’esclavisme
mercantilista va ser la base de l’economia occidental. En aquell
moment l’esclavatge semblava el més natural del món, quelcom
evident, inqüestionable. Oposar-s’hi hagués significat qüestionar
els mateixos fonaments de la societat occidental: una bogeria,
una denúncia absurda, una subversió intolerable.
En aquells segles els ingenis sucrers van constituir la base
de la producció econòmica. “Sense esclaus no hi ha sucre, i
sense sucre no hi ha Brasil”, es deia. Als ingenis hi havia milers
d’esclaus. Els seus amos estaven molt interessats a tenir capellans
que impartissin als esclaus la catequesi dominical. Per què?
El P. Antonio Vieira, famós missioner jesuïta al Brasil, que
va publicar els seus “Sermoes”, predicava als esclaus: “No hi ha
treball ni gènere de vida més semblant a la creu i a la passió
de Crist que el vostre en aquests ingenis sucrers. Benaventurats
vosaltres si arribeu a conèixer la fortuna del vostre estat... En un
ingeni sou imitadors de Crist crucificat, perquè patiu de manera
molt semblant a com Jesús va patir. Els ferros, les presons, els
assots, els insults... són la vostra imitació, que, si va acompanyada de paciència, tindrà la seva recompensa. No serviu els vostres
senyors com qui serveix homes, sinó com qui serveix Déu...”.
En aquella predicació –comuna a l’època– no s’ensenyava als
esclaus virtuts com la fraternitat i la igualtat dels humans, la
lluita per la justícia i per la llibertat, ni la unió, la fe, la rebel·
lia ni l’esperança. La predicació deia que les majors virtuts del
cristià eren l’obediència, la humilitat, la paciència, la resignació,
la submissió a la voluntat de Déu.
La predicació deia als esclaus que s’havien de sentir feliços
de ser-ho, i que si no ho haguessin estat no s’haguessin pogut
salvar. De fet, la predicació feia que els esclaus pensessin que
havia estat la providència de Déu la que els havia portat a
l’esclavatge, per tal de guanyar-se la vida eterna. L’esclavatge
no es presentava com un mal, sinó com un mitjà per atraure els
pagans a la societat cristiana, que era la dels blancs. Aquesta
finalitat tan sagrada justificava els mitjans. És lògic que els
amos dels esclaus volguessin que no faltés la presència d’un
capellà als ingenis.
Quants missioners, apòstols gelosos, amb la millor de les
voluntats, van estar predicant, en nom de Jesús, sense saber-ho,
quelcom al que ell s’oposà radicalment a la seva vida: la resignació davant la injustícia, la “benaventurança” de l’esclavatge,
la desesperança dels pobres...
Molts bisbes, sacerdots, convents, monestirs, col·legis... van
ser propietaris d’esclaus. Als territoris de la Verapaz (Guatemala),
els mateixos que va recórrer amb aquell fervor evangelitzador
utòpic Bartolomé de las Casas, tan sols dues generacions després, els mateixos dominics havien instal·lat grans convents
amb immenses plantacions sucreres a base d’esclaus negres.
Dels jesuïtes se sap que als seus col·legis de Brasil hi havia
centenars d’esclaus, i com el superior provincial d’Angola, quan

tenia algun deute per pagar a la província
jesuïta de Brasil, la pagava “amb espècies”,
amb esclaus negres; i ell mateix tenia un
vaixell negrer. I tot el que diem de dominics
i jesuïtes –tan profètics i alliberadors en
altres aspectes– es podria dir de moltes
altres congregacions, personatges i entitats
eclesiàstiques.
Però, tal vegada no hi va haver profetes
que contrarestessin l’obscuritat d’aquesta
pàgina històrica? Respecte de la defensa
dels indígenes tenim desenes, o centenars
de figures profètiques, que tot i essent
l’excepció a la regla, no deixen de ser una
“gloriosa legió”. Respecte de la defensa dels
esclaus negres sembla que aquests profetes
els podem comptar amb els dits de la mà. Ni
el mateix Pedro Claver no va dir ni una sola
paraula en contra de l’esclavatge. Va ser un
gran sant, es va desviure pels negres, es va
lliurar heroicament a la seva assistència...
però no es va atrevir o no va ser capaç
de qüestionar l’esclavatge. Només Miguel
García, Gonzalo de Leite, Francisco José
de Jaca i Epifanio de Moirans es van salvar
d’aquell oprobiós silenci eclesial. Quatre
profetes d’excepció, als quals els va anar
molt malament: incompresos, desterrats,
capturats i algun d’ells mort en males
circumstàncies.
Respecte de l’esclavisme occidental,
l’Església com a conjunt, va fallar. No va
condemnar un sistema tan inhumà i anticristià. Encara més: amb el seu silenci, amb
la seva presència, amb la seva assistència,
amb la seva predicació, el va legitimar.
En nom de Jesús va estar fent el contrari
del que Ell hagués fet, el contrari del que
Ell va fer en vida: anunciar la llibertat als
captius, la bona notícia per als pobres (Lc
4, 16ss).
Una desafortunada frase del Document
de Consulta per a Santo Domingo ens dóna
una pista: “l’Església no va afrontar mai,
llavors, la negació total de l’esclavitud
negra. Possiblement, l’Església, en un moment de decadència, no podia reptar totes
les potències d’Occident”. Evidentment,
l’Església podia, amb la força de l’Esperit,
però no ho va fer. No es va atrevir a desafiar
ni a denunciar el sistema esclavista, i amb
aquesta actitud el va legitimar. “No es va
atrevir a reptar totes les potències d’Occident”. Va tenir por i va preferir no tenir-ho
clar. La legió de religiosos d’aquells tres

segles tampoc s’hi va atrevir. Només ho van tar els pocs denunciadors de l’esclavitud
fer quatre profetes d’excepció.
no va ser fàcil. La injustícia que s’estava
cometent amb els negres no era “evident”.
L’opinió comuna, el pes de l’autoritat civil i
Lliçons per avui
Avui també som davant d’un sistema religiosa, la mateixa praxis de les institucieconòmic radicalment injust, el qual es ons eclesiàstiques, la inèrcia de les coses...
presenta com a “natural”, com a evident, feien pensar que l’esclavitud era “natural”
tan immers a la lògica del món d’avui, que i que estava justificada per la teologia i el
atacar-lo pot ser considerat un signe de magisteri eclesiàstic. Prendre aquella opció
era difícil. Per això tan sols quatre la van
demència.
Avui ja no es tracta de l’esclavisme prendre. Era més fàcil no ser “radical”, no
físic, sinó d’un esclavisme més sofisticat. ser intolerant, ser més “comprensiu”, no
És el neoliberalisme triomfant. Amb el voler sortir-se de la norma comuna.
El superior provincial dels dominics de
fracàs del socialisme real, s’ha produït, al
tercer món, una “allau del capital contra La Española els va ordenar cessar aquelles
el treball”. Una allau semblant a aquella denúncies “per obediència”. Els religiosos,
invasió del segle XVI o a les expedicions per tant, tenien arguments fàcils per tal
a la recerca d’esclaus que es van estendre de tranquil·litzar la seva consciència i no
sobre les costes d’Àfrica. Es tracta d’una crear-se problemes. Però van preferir obeir
allau del neoliberalisme que, amb els seus la seva consciència.
Van ser pocs els que van agafar aqueajustaments segueix produint més pobresa
i més pobres al tercer món, i més guanys lla opció profètica. Molts altres religiosos
i més benestar dins la minoria del primer preferien la connivència amb el sistema, el
món. Es tracta de l’esclavitud disfressada “realisme”. D’aquesta manera, la predicació
del deute extern, que les majories del de molts religiosos va ser innòcua davant
tercer món han de pagar al primer món, a del sistema, i a aquest fet va esdevenir la
base de retallar dràsticament la seva salut, seva legitimació més poderosa. La immensa
educació, habitatge, treball...
majoria dels religiosos van estar veritaIgual que en els tres segles d’escla- blement compromesos amb el sistema:
visme negre, avui dia tampoc no falten a convents amb indis encomanats, convents
les esglésies molts líders admirablement propietaris d’esclaus negres, amb grans
dedicats a l’assistència dels pobres, com extensions de terra i grans riqueses, en
un sant Pedro Claver. Però molts no s’en- immillorables relacions amb els poderosos.
fronten al sistema esclavista com a tal. Però Jesús havia dit: “O s’està amb mi o
Oposar-s’hi, a molts els sembla la negació s’està en contra meva”. O amb l’esclavisme
d’allò que és natural, exactament el mateix o a favor de la llibertat. La neutralitat no
que fa tres segles semblava la negació de era possible. Els que no van ser profetes
l’esclavisme.
van ser connivents.
Quan la història avanci potser uns 500
La història ja ha jutjat els religiosos
anys més, i es vegi ja clarament que el sis- d’aquells segles. I ha canonitzat, a l’altar
tema neoliberal que es va imposar a finals del cor dels pobres, els profetes, els famosos
del segle XX no era menys injust i pervers, i els anònims, els que van saber clamar per
tot i que més sofisticat que l’esclavisme als indis, els que es van arriscar, els que no
negrer, serà possible que, també, en algun van pactar amb la mediocritat.
document eclesiàstic hagin de dir també:
Tots els que es van acomodar, els que
“mai, a la fi del segle XX, l’Església no es es van quedar als seus grans convents i
va enfrontar la negació total del capita- amb els seus molts esclaus, els que van
lisme i del neoliberalisme. Possiblement, reprimir la seva consciència per no desles esglésies, en un moment de debilitat entonar ni crear conflictes, o els que es
eclesiàstica i d’eufòria neoliberal, no es van excusar amb l’“obediència deguda” als
van atrevir a denunciar el sistema neoliberal seus superiors o als seus bisbes, aquests
occidental”?
ja han estat esborrats de la història. No
van fer cap servei real ni a l’Església ni a
la vida religiosa, ni als pobres, ni a Jesús,
No va ser fàcil, ni ho és ara.
El discerniment i l’opció que van adop- ni al Regne.
q
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25 de novembre
Dia contra la violència cap a la dona

L’elecció del dia 25
de novembre com a data
internacional de la lluita
contra la violència cap a la
dona va ser un acord que
van prendre les dones que
reunides per a la Primera
Trobada Feminista Llatinoamericana i del Carib, que
es va celebrar a Bogotà,
l’any 1981, tot acceptant
la sol·licitud de la delegació de la República Dominicana, la qual proposava
que, d’aquesta manera,
es retés homenatge a les
germanes Mirabal: Minerva,
Patria i María Teresa.
Elles són un exemple
viu del tipus de dona compromesa amb les lluites del
seu poble.
Van caure per la violència del règim de Trujillo
que durant 30 anys va
mantenir el poble dominicà en l’endarreriment, la
ignorància i el caos.
El 1960, el poble dominicà, malcontent i fart
d’una dictadura tan llarga,
lluitava al carrer diàriament contra les forces
militars repressives que
sostenien el dictador.
Les germanes Mirabal
van néixer a la secció
Ojo de Agua, província de
Salcedo, a la República Dominicana. Les condicions
de vida al país i a la zona
on van viure, conseqüència del domini dels EUA,
i l’endarreriment de les
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relacions de producció, van
determinar la seva sensibilitat davant dels aguts
problemes socials.
La participació activa
de les germanes Mirabal
a la lluita contra Trujillo
els va fer guanyar la fama
de revolucionàries. Aquest
motiu va ser més que
suficient perquè, en una
ocasió, Trujillo manifestés
davant d’un grup de persones que els seus dos únics
problemes eren les germanes Mirabal i l’Església.

Patria Mirabal
La germana gran va
ser testimoni viu de les
nombroses injustícies que
es feien al seu país. Es va
casar molt jove amb Pedro
González Cruz, amb el qual
va tenir tres fills. La seva
llar va servir de refugi i
punt de referència en la
coordinació i organització
del Moviment 14 de Juny.
Un cop descobert el Moviment, els seus dirigents
i la majoria dels seus
membres, entre ells el seu
espòs i el seu fill de 12
anys, van ser engarjolats.
La seva llar va ser arrasada
per la fúria “trujillista” i
els seus béns expropiats.
La seva mort va ser horrorosa.

Minerva Mirabal
Amb 22 anys i després d’haver rebutjat les

pretensions amoroses del
dictador, va ser detinguda i
engarjolada. A la plenitud
de la seva maduresa política, Minerva va ser també
una de les organitzadores
del Moviment 1r de Juny.
El 1955 es va casar amb
Manolo Tavarez Justo, amb
qui va tenir dos fills. Minerva, representant de les
idees polítiques més avançades de la seva època, va
constituir una referència
històrica pels pobles que
constantment lluiten per la
seva llibertat. La seva mort
va ser cruel.

María Teresa Mirabal
Era la més jove de les
tres germanes. L’ambient
d’activitats revolucionàries i “antitrujillistes”
que l’envoltava i la seva
profunda sensibilitat social
la van portar a col·laborar
activament en el Moviment
14 de Juny.
Víctima de la repressió,
va ser engarjolada diverses
vegades. María Teresa es
caracteritzava per la seva
fermesa i dignitat en els
interrogatoris davant dels
homes del Servei d’”Intel·ligència” Militar (SIM). La
seva mort va commocionar
tot el país.
Què va passar aquell
25 de novembre de 1960?
Minerva i María Teresa
van anar a visitar els
seus esposos a la presó,

acompanyades per la seva
germana Patria. En un lloc
solitari del camí van ser
interceptades per agents
del SIM. Les van conduir
cap a un canyissar proper,
on els van aplicar les més
cruels tortures, abans de
perpetrar el que s’ha considerat el crim més horrible
de la història dominicana.
Cobertes de sang, destrossades pels cops, estrangulades, les van tornar a
posar dins del vehicle en
el qual viatjaven i les van
llençar a un precipici, amb
la finalitat de simular un
accident.
L’assassinat de les germanes Mirabal va provocar
un gran sentiment de dolor
a tot el país. I va servir
a més a més per enfortir
l’esperit patriòtic d’un poble que desitjava establir
un govern democràtic que
garantís el respecte per la
dignitat humana.
La memòria d’aquestes
germanes tan valentes,
màrtirs, que van arriscar
la seva vida i la van donar
efectivament per la causa
de la dona, ens omple d’esperança i ens dóna força
per seguir lluitant per
una societat no masclista,
igualitària, en la qual les
dones i els homes puguem
viure en fraternitat humana.
q

8 de març
Dia internacional de la dona
La celebració del 8 de
març com a “Dia internacional de la Dona” representa
com a mínim vuit dècades
de lluita per la igualtat, la
justícia, la pau i el desenvolupament.
La història es remunta
a la Casa del Poble a Copenhague (Dinamarca), on
l’any 1910 es va proclamar
com a jornada internacional. A instàncies de Clara
Zetkin, membre del Sindicat
Internacional d’Obreres de
la Confecció, a la Segona
Conferència Internacional
de Dones Socialistes, es va
aprovar una resolució en
la qual es proposava que

se celebrés cada any un
Dia de la Dona, en honor al
moviment a favor dels drets
de la dona.
La resolució, aprovada
per més de 100 delegades
de disset països, va ser el
resultat de la lluita que fins
aquell moment, havien conduït diferents generacions
de dones.
Des de llavors aquesta
data s’ha convertit en un dia
en el qual les dones de tot el
món lluiten pels seus drets.
En aquesta lluita cal
ressaltar les obreres de la
indústria tèxtil i de la confecció que el 8 de març de
1857 es van manifestar pels

carrers de Nova York exigint
el dret al treball i condicions
laborals més humanes: més
de 100 obreres van ocupar
la fàbrica on treballaven
per a exigir deu hores de
treball, en comptes de setze, a més de protestar pels
salaris baixos, les condicions
d’insalubritat i abusos dels
patrons. La lluita va durar
tretze setmanes, sota la
consigna “Fem vaga, per a
un tracte humà”.
Com a resposta, els patrons van decidir nombrosos
acomiadaments i van cremar
la fàbrica amb les obreres
a dins.
Un altre fet important

en aquesta lluita va ser que
el 1908 a Nova York, 20.000
obreres tèxtils (la majoria
immigrants) es van organitzar en una vaga general que
es coneix mundialment amb
el nom d’“el gran alçament”.
Van suportar gana, fred,
cops i engarjolament fins a
guanyar canvis en les seves
condicions de treball i, a
més a més, van trencar amb
la idea que ni les dones ni
els immigrants no tenien
capacitat per a organitzarse. I també van ser aquestes
dones les que van demostrar,
per primera vegada als EUA,
l’efectivitat d’una vaga general.

Què es pot fer?
És important el fet d’aprofitar
ambdues jornades per fer consciència
col·lectiva sobre la Causa de la dona
i la seva situació actual d’abatiment.
Es poden prendre moltes iniciatives:
– Donar a conèixer l’origen
d’aquestes dates.
– Buscar, tant en la història universal com en la història del nostre
poble, la presència de la dona, així
com la seva absència, i reflexionarhi. Recuperar els noms i les biografies de les dones llatinoamericanes i
del nostre poble que considerem més
exemplars.
– Detectar situacions considerades “normals” per costum, en les
quals descobrim una clara violència
i/o discriminació de la dona.
– Examinar el “model de dona”
que s’està transmetent a l’educació,

als mitjans de comunicació, a la
predicació religiosa, al nostre imaginari social... al nostre lloc concret;
analitzar-lo críticament; organitzar
algun debat al nostre grup o comunitat, o obert al públic.
– Fer un elenc de caràcters del
“perfil de la dona ideal” llatinoamericana, la que avui necessitem al
nostre continent, en aquesta hora;
com podria conjugar la dona els seus
diferents papers d’esposa, mare,
mestressa de casa, treballadora, professional, militant?... O potser hi ha
algun paper que se li pot imposar?
– Donar la paraula, expressament, a la dona: que un grup de dones analitzin la situació de la dona
en el seu mateix lloc i presentin
públicament un informe, una anàlisi
de les seves causes i les seves con-

clusions, com a punt de partida per
a un debat.
– Prendre consciència de la
situació de la dona en les diferents
esglésies: igualtat de drets, possibilitat de participació, capacitat per al
sacerdoci, la predicació, els treballs
humils...
– Reflexionar i fer reflexionar els
altres sobre la relació que té la causa
de la dona amb els valors fonamentals de la mateixa religió.
La Causa de la dona forma part
integral de la Causa d’un Món Nou,
de la Causa de la Justícia, de l’Opció
pels pobres i, per als cristians, de la
Causa de Jesús (allò que ell anomenava el Regnat de Déu, que constituïa el centre de la seva predicació).

q
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L’espiritualitat del negre a Afroameríndia
David Raimundo Santos

Educafro, São Paulo, Brasil

Quan vaig estar a Angola, un catequista que era membre del Partit Comunista em va dir que tan
bon punt el comunisme va arribar al poder va enviar ideòlegs russos a diferents ciutats, amb la missió
d’adoctrinar els líders locals. L’ideòleg que va anar a la ciutat d’aquell catequista, després d’uns anys,
en fer revisió del seu treball, va dir: “no hi ha manera: vostès, els africans, són irrecuperablement
religiosos”.
Allò que va ser motiu de preocupació per a l’ideòleg, és, per a nosaltres els afroamerindis, motiu
d’alegria i d’orgull. D’entre les diverses riqueses heretades dels nostres avantpassats, hi ha la vivència
espiritual forta. És una espiritualitat profundament comunitària, que no nega l’aspecte personal. Déu és
el vèrtex de la columna vital d’aquesta espiritualitat. Té les energies de la naturalesa com a instruments
fonamentals per a ritualitzar aquest potencial espiritual.
La realitat a la qual el poble negre va ser abocat a l’Amèrica Llatina va fer sorgir dues fonts més,
que van exercir influències fortes en la seva espiritualitat: la “Casa Gran” i els “palenques”. La “Casa
Gran” era la casa del propietari d’esclaus negres a les plantacions de sucre. Els “palenques” (“quilombos”
en portuguès) eren els poblats que els esclaus negres que aconseguien escapar construïen en llocs
inaccessibles per defensar la seva llibertat. “Casa Gran” i “palenques” es van convertir fins i tot en
referents i models d’espiritualitat pel negre de l’Amèrica Llatina. Malauradament, per culpa del constant
i ininterromput atac de la ideologia dominant als països d’Amèrica Llatina, que és una ideologia abocada
cap a l’emblanquiment i la submissió de la població, el nombre de negres que desenvolupen dins seu
l’espiritualitat de la “Casa Gran” és molt abundant. D’altra banda, ens alegra veure com creix el nombre
de negres que ja estan experimentant la vivència de l’espiritualitat dels “palenques”. Realment, tampoc
no podem oblidar que tots i totes tenim, dins nostre, en diferents graus, signes d’espiritualitat dels
“palenques” i de la “Casa Gran”.

Espiritualitat de «Casa Gran»
És una espiritualitat que neix a la casa del senyor que posseeix el poder. Arrela i deixa seqüeles
profundes als oprimits. Generalment es manifesta
en aquests actes i signes:
1. Negació dels valors i costums culturals del
poble negre.
2. Lluita per la supervivència individual, tot
oblidant la comunitat.
3. Tendència a convertir-se en espia al servei
de l’opressor.
4. Submissió cega al poder.
5. Negació de la mateixa personalitat negra.
6. Evitació de moments d’articulació amb la
gent pròpia.
7. Assimilació acrítica dels valors culturals dels
opressors.
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8. Assimilació acrítica de la religió i de l’estil
d’oració de l’opressor.
9. Negació dels esforços de resistència del seu
poble.
10. Comprensió de la seva existència sense referir-se al passat i sense projecte per al futur.
11. Desig d’agradar a l’opressor.
12. Lectura superficial de la història de l’Èxode,
deslligada de la seva mateixa història.
13. Comprensió del sofriment com a càstig de
Déu.
14. Prendre el patró com a un senyor.
15. Veure la llibertat com un regal de la “Casa
Gran”, sense cap mena de lluita per a conquerir-la.
16. Desig de ser també un dia senyor de la “Casa
Gran”.

Espiritualitat dels «palenques»
Neix de les lluites de resistència contra l’opressor i dóna als oprimits una força poderosa que els
impulsa a lluitar per a la justícia. Vol servir el Poble,
gestant la nova comprensió de la societat desenvolupada als “palenques”. Es manifesta en els actes i
signes següents:
1. Obertura, acollida i intercanvi amb els diferents orígens culturals africans presents al “palenque”.
2. Reinterpretació, a partir de la cultura pròpia, dels valors considerats vàlids de la cultura de
l’opressor.
3. Reelaboració d’una nova cultura a partir del
context plural en què es troba.

4. Percepció dels signes de la presència de Déu
en el caminar del seu poble negre.
5. Comprensió de la seva existència pel que fa a
persona negra, com una anella d’una gran cadena,
arrelada al passat i compromesa amb el futur.
6. Convicció que l’espiritualitat del seu poble és
una força de resistència.
7. Rebuig de l’espiritualitat excessivament formal, occidental, de la “Casa Gran”.
8. Lectura de la història del seu poble com una
repetició de la història de l’Èxode.
9. Percepció que la història de lluita del poble
negre revela la història de la seva espiritualitat.
10. Manteniment en l’inconscient col·lectiu de la
indignació ètica contra la perpetuació de l’explotació
del seu poble negre.
11. Consciència que a cada època Déu assumeix
la lluita dels pobles que més han sofert la injustícia, i a partir d’ells parla a tots sobre el projecte de
justícia del Regne del Pare.
12. Compromís esforçat en el procés de construcció del “palenque”-Pascua, valorant fins i tot
les petites accions.
13. Eliminació de la rancúnia contra l’opressor
i esforç per alliberar-lo de la seva posició d’opressor.
14. Actitud de sintonia amb els drames i lluites
dels altres oprimits.
15. Certesa que la lluita del poble negre és un
espai privilegiat per a la manifestació de Déu.

Conclusió
Una investigació recent de la revista brasilera “Veja” (7.7.93, pàg. 68) revela que el 83% dels negres brasilers
no tenen una autoestima suficient, ja que no aconsegueixen veure la bellesa al seu propi poble negre. Aquesta
és una de les destruccions provocades per l’espiritualitat de la “Casa Gran”. Aquesta porta el negre a autoenganyar-se, i, tal com ens diu Jesús, “tot regne dividit contra ell mateix s’ensorra”. L’espiritualitat dels “palenques”
intenta, precisament, fer el contrari: alliberar la persona de la situació d’autonegació i de la negació dels valors
del seu poble. L’espiritualitat dels “quilombos” arrenca del principi que aquell que es nega a si mateix i al seu
poble està negant Déu, ja que ell va ser qui ens va fer diferents. Acceptar i respectar les diferències és una
condició bàsica de l’espiritualitat dels “palenques”. Creiem que cada cultura té una missió a acomplir dins del
Regne de Déu. Mentre hi hagi cultures opressores que dificultin l’aportació integral d’altres cultures, podrem dir
que el Regne de Déu encara no és plenament entre nosaltres.
q
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Els pares de
la Pàtria Gran

Hidalgo i Morelos
Pares de la pàtria Mexicana

Miguel Hidalgo va néixer el 8 de
maig de 1753. El seu pare administrava una hisenda a Michoacán. Va ser
ordenat sacerdot, va donar classes al seminari i en va ser rector. Al principi del
segle XIX va ser assignat a la parròquia
d’un poblat anomenat Dolores. Seguia
amb atenció els esdeveniments del món,
i va prendre consciència que s’acostava
el moment d’una lluita decisiva contra
el domini espanyol, en la qual estava
decidit a prendre-hi part activa.
Amb el capità Allende i l’oficial
Aldama van crear juntes clandestines
de patriotes a diverses poblacions. Les
males collites i la fam s’afegien als
molts motius que l’estructura colonial
donava per a voler treure’s aquell jou.
Alguns patriotes van ser detinguts a diverses ciutats del país, cosa per la qual
Allende i Aldama van fugir a Dolores.
Hidalgo els va convèncer que havien de
començar la insurrecció immediatament.
Els patriotes van prendre el poder a
Dolores, tot arrestant les autoritats i
espanyols que hi vivien.
El dia següent, 16 de setembre de
1810, mitjançant el toc de campanes,
van convocar el poble a una reunió: van
anunciar que les noves autoritats anul·
laven l’impost personal. I va convidar a
revoltar-se contra els espanyols. “Visca
la independència! Visca Amèrica! Morin
els “gachupines” (espanyols)!”. Així va
acabar el seu “Crit de Dolores”, que va
inaugurar la lluita per la Independència.
La crida d’Hidalgo va commoure els
indígenes i criolls, i fins i tot alguns
espanyols. Va ser recolzat sobretot
pels pobres. Es tractava d’alliberar
els esclaus, de retornar les terres a
les comunitats indígenes, d’abolir els
impostos. La insurrecció es va estendre a gairebé tot Mèxic. Els patriotes
alliberaven les ciutats en durs combats.
Els criolls rics, temorosos del triomf
dels plebeus, es van unir als espanyols. Aquests, per la seva banda, van
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començar a fer promeses: donar terra
als indis, reconèixer la igualtat de drets
als negres, als mestissos i als mulats i
amnistiar els insurrectes penedits. Les
promeses anaven acompanyades d’actes
de repressió, d’excomunions per part de
l’església, d’assassinats de patriotes...
Hidalgo intentava aclarir al poble,
per tal d’impedir la manipulació
religiosa: “Obriu els ulls, americans, no
us deixeu seduir pels vostres enemics.
Ells no són catòlics, sinó que es mouen
per política. El seu Déu és el diner, i
l’únic objectiu de les comminacions és
l’opressió. Potser creieu que no pot ser
un catòlic de debò el que no estigui
subjecte al dèspota espanyol? D’on us
ha vingut aquest dogma nou, aquest
nou article de fe?”.
Les derrotes que patien els patriotes
van empènyer Hidalgo perquè lliurés el
comandament a Allende, però les coses
no van millorar. Es van replegar fins
a Saltillo, on el terratinent i coronel
Elizondo van parar una emboscada als
caps de la rebel·lió. El 21 de març de
1811 Hidalgo, Allende, Aldama i altres
patriotes van ser empresonats. Hidalgo
va ser afusellat el 30 de juliol de 1811;
però la seva causa no va ser enterrada;
altres la van fer seva.
José María Morelos i Pavón va
néixer a Valladolid (al seu honor es diu
Morelia) el 30 de setembre de 1765.
Als 25 anys va ingressar al seminari.
Després de la seva ordenació sacerdotal
es va fer càrrec d’una parròquia pobre.
Quan Hidalgo (que havia estat el seu
professor al seminari) va llançar el “Crit
de Dolores”, va deixar la seva parròquia
i es va afegir al grup dels insurrectes. Al
principi va oferir els seus serveis com a
capellà. Més tard Hidalgo el va nomenar
brigadier, i el va enviar al sud per tal
d’aixecar la població contra els espanyols. Es va posar al front dels patriotes
del litoral Pacífic de Mèxic.
Quan Hidalgo va morir, Morelos va

continuar les operacions militars contra
els espanyols. A finals de 1811 havien
alliberat una gran part de Mèxic. Els
espanyols augmentaven el terror damunt
la població civil: afusellaven els ostatges que prenien, oferien recompenses
pels rebels, creaven forces especials. La
jerarquia eclesiàstica dictava condemnes
contra els patriotes. Després d’arrasar la
ciutat de Citácuaro, van assetjar Morelos
a Cuautla. Els revoltats van resistir més
de dos mesos i mig. Només Morelos i
pocs més van poder escapar per tal de
seguir la lluita.
La promulgació de la Constitució
espanyola per les Corts de Cadis el 1812
va crear condicions per a la labor dels
patriotes. Es va prohibir l’esclavitud, la
mita, els repartiments; es va abolir la
Inquisició, es va decretar la llibertat de
premsa i de paraula, es va obligar a fer
eleccions... A les eleccions municipals
de la ciutat de Mèxic els criolls van
derrotar els espanyols. Això va espantar
les autoritats colonials de tal manera
que van decretar la Constitució de
1812 com a no vigent. Les presons es
van omplir novament amb víctimes del
terror, i els revoltats van prosseguir les
seves operacions.
Morelos esperava que els criolls rics
recolzessin la independència, però en
veure que no era així, els va declarar,
com els espanyols, enemics de la nació.
Va fer una crida per tal de confiscar els
béns de l’Església i repartir els latifundis entre els camperols necessitats. El
Congrés dels patriotes, d’octubre de
1814, va promulgar la primera Constitució mexicana, en la qual s’afirmava la
independència.
Després d’un combat dur, Morelos
va ser empresonat el 2 de novembre de
1815. La Inquisició, entre moltes altres
coses, el va privar del títol d’eclesiàstic.
Condemnat a mort pel tribunal militar,
va ser afusellat el 16 de novembre de
1815.
q

Els pares de
la Pàtria Gran

Simón Bolívar,
Pare de la Pàtria Gran

Va néixer a Caracas el 24 de juliol
de 1783. Es va quedar sense pares
prematurament; el va criar Hipólita, una
esclava negra. El seu preceptor el va
posar en contacte amb les idees que en
aquell moment revolucionaven el món:
els ideals d’igualtat, llibertat i fraternitat. Després d’una estada a diferents
països, va retornar a la seva pàtria l’1 de
gener de 1807, tot participant activament en la preparació de la lluita contra
Espanya. El 19 d’abril de 1810 es va instaurar a Caracas la Junta Revolucionària,
i Bolívar va rebre el grau de coronel i va
ser nomenat ambaixador a Anglaterra.
El 5 de juliol de 1811, va passar a ser
comandant de Puerto Cabello. Però
els espanyols van saber utilitzar les
diferències entre patriotes i habitants
de la plana, i es van fer novament amb
el poder.
Bolívar va arribar a Nueva Granada.
Amb el recolzament dels patriotes locals
va envair Veneçuela el maig de 1813. El
15 de juliol va declarar la guerra a Espanya. El 17 d’agost va alliberar Caracas,
on la població el va proclamar capità
general, i li va concedir el títol de
l’Alliberador. Malgrat això, poc després,
davant l’embranzida dels habitants de la
plana, es va veure obligat a abandonar
la capital i va tornar a Nueva Granada.
Els espanyols van ocupar ràpidament
Veneçuela i Nueva Granada, és per això
que va fugir cap a Jamaica i a Haití.
El 1817, amb l’ajuda del president
Petion de Haití, va aconseguir establirse a Angostura (avui Ciudad Bolívar), a
les ribes de l’Orinoco, on els espanyols
no l’esperaven. Allí va aconseguir
concertar una aliança amb el nou cap
dels habitants de la plana, José Antonio
Páez, cosa que va aconseguir donar
un canvi total a favor dels patriotes.
L’Alliberador va comprendre el motiu de
la lluita dels camperols i va decretar que
tots obtindrien terra, i va aconseguir
que fessin seva la lluita d’alliberament.

L’agost de 1819 va emprendre una
maniobra heroica: va travessar Els
Andes i va aparèixer a prop de Bogotá.
El 7 d’agost va aconseguir una sonada
victòria sobre els espanyols a Boyacá.
Tres dies després va alliberar Bogotá
i, poc després tota Nueva Granada. Va
tornar triomfant a Angostura, on el
Congrés que ell havia reunit va crear la
Nova República de Colòmbia, formada
per Veneçuela i Nueva Granada. Va demanar, davant del Congrés de Colòmbia,
la confirmació dels seus decrets sobre
l’abolició de l’esclavitud i la concessió
de terra als habitants de la plana. L’any
1821 va obtenir la derrota decisiva dels
espanyols prop de Caracas, a la localitat
de Carabobo. Com a mostra d’agraïment,
el Congrés el va nomenar president de la
Gran Colòmbia.
El 24 de maig de 1822, prop del
volcà Pichincha, a Equador, el general
Sucre va derrotar els espanyols. Quito
i Guayaquil van ser alliberats. Bolívar
va viatjar a Equador, que es va unir a la
Gran Colòmbia. I va pensar en el Perú.
Juntament amb Sucre, va iniciar aquesta
tasca. El 6 d’agost de 1824 Sucre va
derrotar els espanyols a Junín. El 5 de
desembre Bolívar va alliberar Lima. Allà
es va adonar que el Congrés de Colòmbia
l’havia allunyat del comandament. El 9
de desembre Sucre va obtenir la victòria
d’Ayacucho. A principis de 1826 es va
rendir la guarnició del Callao. D’aquesta
manera tot el continent va quedar lliure
de la dominació espanyola. Només van
quedar les illes de Puerto Rico i Cuba.
L’Alliberador volia organitzar un exèrcit
per aconseguir-ho, però el temor als
EUA es començava a sentir, i va impedir
dur a terme el seu somni.
Per això deia: “Els EUA semblen
destinats per la providència a infestar
l’Amèrica Llatina de misèries en nom
de la llibertat... Els EUA són al mateix
temps el pitjor i són els més forts de
tots”.

L’Alto Perú el va convèncer de la
necessitat de crear una República més,
que va rebre el seu nom. Va nomenar
governador a Sucre. Els homes de les
colònies van lluitar units per la independència. Tot i així, després de la victòria,
van prevaldre els interessos localistes,
es va deixar sentir l’absència de relacions econòmiques entre els diferents
països acabats d’alliberar, de manera que
es garantís la unitat. La nit del 25 de
setembre de 1828 hi va haver un complot que va intentar acabar amb la vida
de Bolívar. Tot i que no va tenir èxit,
va servir perquè l’Alliberador prengués
consciència de la realitat. Hi havia forces poderoses que buscaven destruir el
seu somni, la Gran Colòmbia. I primer es
va separar Veneçuela; després van matar
Sucre, després la va deixar Equador...
Enmig d’aquest panorama Bolívar va
emmalaltir física i moralment. El 1830
va rebutjar el càrrec de President, i va
intentar abandonar Colòmbia. Però va
morir abans de fer-ho. Va morir pobre
i abandonat de gairebé tots. Tal com
passa amb els que intenten ser fidels a
somnis grans i bonics, que no troben
lloc a les ànimes mesquines.
Encara que a Amèrica es vulgui
retre un cert culte a Bolívar, els seus
ideals no tenen gaires seguidors, ja que
ensopeguen amb els interessos dels
que desitgen dominar aquells pobles.
I sobretot perquè els que dirigeixen
els destins polítics d’Amèrica Llatina
es dediquen a servir els interessos del
Nord, o tenen por de no obtenir les
seves benediccions si treballen sovint
per la unitat dels seus pobles, fins ara
empobrits i dominats. Cada dia és més
necessari que l’esperit de Bolívar bufi
damunt dels pobres del continent, a
l’alliberament dels quals ell va dedicar
les seves energies. Avui, com ahir, la
llibertat no és un regal, sinó una conquesta que passa necessàriament per la
unitat dels oprimits.
q
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Zumbí de Palmares i els «palenques»
David Raimundo Santos

Educafro, São Paulo, Brasil

Per tal de parlar de Zumbí,
cal conèixer quelcom dels “palenques” (els “quilombos” en
portuguès), principalment del
“palenque” de Palmares, on ell
va dedicar tota la seva vida en
la lluita per l’alliberament del
seu poble negre.
Als llibres oficials d’història
no es diu gaire res sobre les
lluites contra l’esclavitud.
Els amos dels ingenis sucrers
dominaven els esclaus amb
la violència més extrema. Els
“palenques” van existir per tot
Brasil, durant tot el temps de
l’esclavitud negra.
El “palenque” va ser el lloc
on el negre era lliure. Al “palenque” hi havia un tipus de
societat diferent a la nostra
d’avui. Hi va haver “palenques”
grans i petits, i tenien vincles
entre ells. Tenien relacions comercials amb diferents llocs.
Els habitants dels palmerars
conreaven arròs, fesols, mandioca, canya, patata i llegums
i diferents varietats de fruites.
Alguns habitants dels palmerars
tenien grans coneixements de la
metal·lúrgia, del ferro, amb tècniques portades d’Àfrica. Alguns
“palenques” van tenir una gran
importància, com ara el “palenque” d’Ambrosio, a Minas Gerais,
que va arribar a tenir 10.000
habitants. Quan va ser destruït,
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va sorgir un nou “palenque” al
mateix lloc, el de Campo Grande, més gran que el “palenque”
d’Ambrosio.
El “palenque” de Palmares va
resistir cent anys. El seu origen
és anterior a 1600. No se sap
l’any exacte. A Palmares hi havia
onze poblats coneguts. Cada
poblat tenia un cap reconegut
per la seva força, intel·ligència
i habilitat. Hi havia lleis rigoroses, amb pena de mort pel
robatori, per l’adulteri, per
l’homicidi, etc. Allò que els unia
era el fet que tots lluitaven per
la llibertat, contra l’opressió i
l’explotació.
La regió de Palmares va rebre
aquest nom perquè hi havia una
gran quantitat de palmeres i
bosc tancat, ple d’animals perillosos. Tenia serres i precipicis.
Hi ha documents d’aquella època
que donen testimoni que Palmares era un veritable estat negre.
Els atacs i les persecucions eren
freqüents, totes les expedicions
dels colonitzadors van fracassar
davant Palmares. Van aconseguir
la rendició de Ganga Zumba, cap
de Palmares, a base de falses
promeses.
Zumbí va ser presoner tot
just acabat de néixer. Va ser
lliurat a un sacerdot, que el va
fer escolà i li va ensenyar llatí
i portuguès. Als quinze anys

Zumbí va fugir cap a Palmares,
però va tornar algunes vegades a Porto Calvo, on va viure,
per visitar el seu pare. De molt
jove, Zumbí ja era cap d’un dels
poblats. Gràcies a l’acord amb
Ganga Zumba el 1678, Zumbí va
passar a ser cap de les Forces
Armades de Palmares. Per a Zumbí allò important no era viure
lliure ell tot sol, sinó alliberar
tots els negres que encara eren
esclaus.
Ganga Zumba, cap del “palenque” anterior a Zumbí, va
ser traït pels portuguesos i els
seus amics. Van enverinar Ganga
Zumba i van assassinar els seus
homes de confiança; els caps
Juan Mulato Canhongo, Amaro
i Gaspar van ser degollats; els
altres van ser repartits entre els
grans propietaris de la regió. El
governador i fins i tot el rei de
Portugal van enviar missatges
a Zumbí, tot oferint-li perdó,
llibertat i terra per a ell i per a
la seva família si deposava les
armes. Zumbí no va acceptar
mai cap acord. Des de 1670 fins
a 1680 els portuguesos van fer
25 atacs als “palenques” de
Palmares.
Domingo Jorge Velho, el
“bandeirante”, cegat per l’odi,
va descarregar la seva bogeria
degollant 200 indis. El 1692 el
P. Antonio Vieira va escriure al

rei de Portugal per dir-li que
no hi havia cap possibilitat de
negociar amb els habitants dels
“palenques”, que l’única possibilitat era destruir totalment
Palmares. Portugal va haver de
formar l’exèrcit més fort de tota
la seva història colonial: va
reunir 5.000 homes i sis canons.
Es va lliurar un gran combat. El
1695, dins del bosc, Zumbí va
intentar reorganitzar l’exèrcit.
Va ser vist a Penedo (Alagoas),
capitanejant un grup, buscant
armes i municions. Hi havia
diferents grups de negres armats
al bosc. Un d’ells capitanejat per
Antonio Soares, que va ser capturat pels “bandeirantes” de Sao
Paulo. Els paulistes van atacar
i els negres no es van rendir:
preferien morir. El 20 de novembre de 1695 va morir Zumbí. Va
ser decapitat i el seu cap exposat a la plaça pública, a Recife.
Alguns habitants dels palmerars
van anar a Paraíba, on, amb
altres negres i indis, van fundar
el “palenque” Cumbe, que era
molt combatiu i que va sobreviure fins l’any 1731. Les terres
de Palmares van ser repartides
entre amos dels ingenis sucrers.

Salm per a Zumbí
Comissió de Religiosos i religioses, seminaristes i sacerdots negres

Zumbí, igual que Moisès, salvat de les aigües i criat al palau del
faraó, va ser educat per sacerdots, però es va mantenir atent a la cultura
del seu poble i la va assumir plenament. Va ser tocat per Déu per alliberar el seu poble esclavitzat.
– Nosaltres també tenim sants!
Zumbí dels palmerars, senyal de contradicció a la seva època, testimoni de fidelitat a la raça i a l’ideal alliberador, en el camí de la fe real
que va assumir, va viure el contrast amb les propostes del món opressor.
Però va viure intensament el projecte evangèlic de fraternitat autèntica
i solidària. Allò que era valuós, ell ho va abraçar i ho va assumir fins a
les últimes conseqüències.
– Nosaltres també tenim sants!
Palmares, terra promesa pel negre, “palenque” de la llibertat. Zumbí, el nou Moisès, l’animós, l’atrevit guia que va conduir el poble negre
cap a la terra del compartir total. Criat fora del seu ambient, va percebre el sofriment del seu poble exclòs. Va demanar la força, el coratge,
l’entusiasme i la perseverança de lluitar pel seu poble, al qual es va
sentir enviat a alliberar. La fe de Déu, que lluita pels oprimits, li va
fer comprendre el veritable sentit de la fraternitat, rescatant els valors
culturals i religiosos del seu poble negre.
– Nosaltres també tenim sants!
Zumbí de la resistència i el coratge, va guiar i unir les forces del
poble negre.
Vençut amb traïdoria per la força, no va ser vençut en els ideals, que
perllonguen la seva resistència avui en nosaltres.
Des del seu naixement Zumbí és la seva marca: viu en l’experiència
singular, és l’esperat del seu poble.
– Nosaltres també tenim sants!
Zumbí és la bona notícia, quelcom nou pel poble oprimit. Només
coneixent Palmares i la seva història, descobrirem què és la bona notícia
de Jesús viscut en l’ideal de llibertat. L’evangeli del “bandeirante” era
pervers en gran manera. La religiositat del poble negre està lligada a
l’Evangeli del mateix Crist.
– Nosaltres també tenim sants!

El 1986, atenent les reivindicacions de la comunitat
negra, les terres on havia estat
el “quilombo” de Palmares (Serra
da Barriga) van ser preses pel
Penso en Palmares: la seva experiència comunitària, tota ella carreGovern Federal i es va erigir al
gada de sentit evangèlic. Veig Zumbí, el sant de la causa negra. Veig
seu lloc el memorial de Zumbí,
on cada any es fan actes públics en ell l’acció de Déu que vol salvar el seu poble, així com altres negres
sants que intenten alliberar el poble de l’esclavitud.
i celebracions el dia 20 de no– Nosaltres també tenim sants!
q
q
vembre.
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Anem avançant…
Correspon al Congrés...
– Reconèixer la preexistència ètnica i cultural dels pobles indígenes argentins.
– Garantir el respecte envers la seva identitat i el dret a una educació bilingüe i
intercultural; reconèixer la personalitat jurídica de les seves comunitats, i la gestió
i propietat comunitària de les terres que tradicionalment ocupen; i regular l’entrega
d’unes altres terres aptes i suficients pel desenvolupament humà; cap d’elles serà alienable, transmissible ni susceptible de gravàmens o embargaments.
– Assegurar la seva participació en la gestió referent als seus recursos naturals i a
la resta d’interessos que els afecten. Les províncies poden exercir de manera concurrent aquestes atribucions.
(Article 75, incís 15 de la Constitució argentina).

A la Constitució de 1853 s’esmentava una sola vegada els indígenes. A l’article
67, incís 15, s’hi podia llegir:
“Correspon al Congrés... tenir cura de la seguretat de les fronteres, conservar el
tracte pacífic amb els indis i promoure la seva conversió al catolicisme”.

Font: Acción de Incupo
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Lincoln llegit des d’Amèrica Llatina
Mitges veritats / mitges mentides
La prosperitat és el fruit del treball. La prosperitat és desitjable, és un bé positiu al
món. Que algú sigui ric demostra que d’altres també poden fer-se’n. Per tant és un estímul per
a la indústria i l’empresa. No deixeu que aquell que no té casa, destrueixi la casa de l’altre.
Deixeu-lo que treballi amb diligència i que construeixi una casa pròpia, assegurant així, com
un exemple, que la seva no s’exposi a violència quan estigui construïda.
No es pot aconseguir prosperitat desanimant una economia prudent. No es pot enfortir
els dèbils debilitant els forts. No es pot ajudar l’assalariat, restringint el patró. No es pot dur
endavant la germanor de l’ésser humà, encoratjant l’odi de classes. No es pot establir una economia sana amb manlleus. No es pot evitar una calamitat gastant més del que hom guanya.
No es pot forjar caràcter i valentia, traient-li a l’ésser humà la iniciativa i la independència.
Abraham Lincoln, 1848.
Aquest text és citat freqüentment com a model d’una mentalitat moderna i liberal. Abraham
Lincoln pensa, amb molt optimisme, que el treball és la clau que tot ho resol. I aquest pensament
està avui dia molt estès en el neoliberalisme.
Però en afirmacions tan contundents hi ha veritats reals i veritats a mitges, que són, també,
mitges mentides. Podríeu ajudar a distingir la mitja veritat de la mitja mentida? Si ho feu i ho discutiu en
grup serà molt millor. Nosaltres comencem –només comencem– amb algunes preguntes per ajudar...
– La prosperitat és fruit simplement del treball? Sempre que hi ha treball hi ha prosperitat? I
si hi ha prosperitat, es pot dir que ve indubtablement del treball?
– Que algú sigui ric... demostra que altres també poden fer-se rics? Pot demostrar també altres
coses? Podríem ser tots rics? En quin sentit?
– Serà que el que no treballa no vol treballar? O, dit d’una altra manera, el pobre és pobre
perquè no vol treballar? Què podem dir de l’atur?
– Què exigeix l’amor veritable en relació amb el conflicte de classes? L’amor veritable, posa
l’absència de conflictes per damunt de la justícia i de la veritat?
– La iniciativa i la llibertat privada de l’ésser humà és el motor principal de la vida econòmica?
És només pel fet d’exercir “la iniciativa i la llibertat” pel que es mou l’ésser humà? Quins altres motius
hi ha darrere l’activitat humana d’”iniciativa i llibertat”?
– La “iniciativa i la llibertat”, han de ser tan lliures i entregades a la seva mateixa iniciativa
que no hagin de ser regulades? No estan subjectes a l’ètica? L’activitat econòmica i comercial humana,
ha de ser tan lliure com la selva? No s’aplica a l’àmbit econòmic allò que “la meva llibertat acaba
on comença la del meu germà”? “Iniciativa i llibertat” és el mateix que lliure mercat? És cert que el
lliure mercat, plenament lliure, és bo per a la societat? Posem exemples. Fins on ha de ser lliure el
lliure mercat?
– És realment tan lliure el lliure mercat, o el que és el mateix, és lliure igualment per a tots,
per al fort i per al dèbil? Els que defensen el mercat lliure, l’han practicat sempre? El practiquen ara?
Hi ha algun país en el món que practiqui el mercat lliure? Què defensen els grans defensors del mercat
lliure?
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No digueu...
Masclisme, racisme i antiecologia en el llenguatge

Si voleu aprofitar l’ocasió, estalviar
energies i fer dues coses al mateix
temps... no digueu: “mataré dos ocells
d’un sol tret”... sinó “alliberaré dos coloms alhora” o quelcom semblant que
se us acudeixi, però quelcom positiu
i sense agressió a la naturalesa. Ni tan
sols en llenguatge figurat ens podem
permetre agredir la naturalesa amb
tanta frivolitat...
*
Si sou una dona i alguna vegada no podeu executar una acció (aixecar un objecte, empènyer alguna cosa pesada...)
per a la qual es requereix més força
que la vostra, no digueu: “un home,
si us plau!”... sinó “algú més fort, si
us plau!”, perquè molts homes poden
ser menys forts que moltes dones, i
per això no són menys homes, ni elles
menys dones... I perquè la dona només
és incapaç per a molt poques coses si li
falta l’auxili de l’home... (només per a
coses fonamentals...).
*
Si un dia us ha sortit tot malament, si
us enfadeu, us trobeu sense sortides o
algú us traeix... no digueu: “ha estat un
dia negre, estic negre, l’horitzó és molt
negre, ha estat una negra traïció...”,
perquè allò negre no és ni millor ni
pitjor que qualsevol altre color, i per54

què cal eradicar per sempre el racisme
amagat subconscientment en el nostre
llenguatge, que pensa que allò blanc (i
la raça d’aquest color) és millor...
*
No digueu mai “l’home” o “els homes”
quan us esteu referint a l’ésser humà
globalment, incloent tant l’home com
la dona. Abandoneu per sempre qualsevol expressió masclista d’aquest estil:
“Déu creà l’home”, “l’home és un ésser
racional”, “el capital ha d’estar al servei de l’home”... Més val que digueu:
l’ésser humà, la persona humana, o
“l’home i la dona”. I quan llegiu la
Bíblia en públic, atreviu-vos a corregir
el llenguatge en aquest sentit, perquè
amb això no esteu corregint Déu, sinó
el traductor, o el mateix escriptor bíblic, que va interpretar Déu de forma
errònia, perquè Déu no és masclista...
*
Si bategeu el vostre fill o la vostra filla,
no deixeu que en la celebració se li
imposi un “drap blanc” per significar
–segons se sol dir– la puresa de la seva
dignitat humana. El símbol emprat en
la litúrgia cristiana no demana això,
realment. Per tal d’expressar millor
aquesta dignitat que el nen o nena haurà de conservar o mantenir durant la
seva vida, el més adequat és que se li

imposi un “drap net”, que no ha de ser
necessàriament blanc. Perquè cap color no expressa la dignitat de la persona humana. Tots els colors són dignes.
Només la “netedat” del drap de color
pot expressar la “netedat” d’aquesta
dignitat que quedarà més ben significada amb el mateix color del nen (blanc,
negre...) o amb els colors que per a la
seva comunitat ètnica expressin la dignitat humana. Però no accepteu que un
drap blanc, precisament per ser blanc,
sigui símbol de la dignitat humana...
I si sou un agent de pastoral cristià, no
caigueu en el racisme del “drap blanc”
i aprofiteu qualsevol ocasió per a conscienciar contra el racisme, fins i tot
quan bategeu a nens o nenes blancs...
*
Tingueu sempre en compte que Déu
no és masculí, i que se’l pot anomenar
“Pare” o “Mare” indistintament, i que
bona part de la meitat de la humanitat
està cansada d’una visió masculinitzada de Déu. El cas de Jesús és diferent,
perquè ell va ser, efectivament, un
home; malgrat tot, quan, referint-nos
al misteri de l’encarnació, diguem
que “Déu es féu home”, cometem una
imprecisió seriosa, masclista, perquè el
misteri salvífic de l’encarnació no consisteix en el fet que Déu “es fes home”,
sinó que “es féu ésser humà”. En fer-se
ésser humà, òbviament, havia de tenir
un sexe (i només un), ser d’una raça
(no pas de totes), assumir una cultura...
El sexe, la raça o la cultura de Jesús

haguessin pogut ser unes altres perfectament, sense que canviés per a res el
misteri de l’encarnació. Per això, expressar aquest misteri dient que “Déu
es féu home” és tan inexacte com dir
que per a salvar-nos “Déu es féu jueu”,
o “israelita”, o “mediterrani”.
*
Per descomptat, no cometem aquests
errors de llenguatge per mala voluntat, ni per menyspreu conscient cap al
sexe femení o a la raça negra, sinó per
la força de la tradició del llenguatge
que hem heretat, que és estructuralment masclista. Però avui dia, havent
descobert aquestes estructures, tenim
l’obligació de fer un esforç positiu per
tal d’educar-nos i per eradicar de nosaltres, a poc a poc, aquesta herència.
Corregiu-vos, i procureu ajudar els
altres a comprendre aquesta necessitat,
amb paciència i comprensió, però amb
esforç.
*
Si sou capellà corregiu a la celebració
de l’eucaristia expressions flagrantment
masclistes, com ara la de l’ofertori: “...
aquest pa i aquest vi, fruits de la terra
i del treball de l’home [i de la dona],
que rebem...”, o aquella altra: “el calze
de la meva sang... que serà vessada per
vosaltres i per tots els homes [i dones]
per al perdó dels pecats...”. Introduïu
el que hem posat entre claudàtors, o
digueu “éssers humans” o “persones
humanes”.
q
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Testament espiritual
del P. Josimo Moraes Tavares
10è aniversari

Va ser assassinat el 10 de maig de 1986. Catorze
dies abans, el 27 d’abril, amb motiu de l’assemblea diocesana, a Tocantinópolis, Brasil, havia pronunciat aquest
testament.

Doncs sí, amics, jo vull que entengueu que el que
està passant no és fruit de cap ideologia o facció teològica, ni tan sols és el meu propi fruit, o sigui, de la meva
personalitat. Crec que el perquè de tot això es resumeix
en quatre punts principals:
1. Perquè Déu em va cridar amb el do de la vocació
sacerdotal i jo el vaig correspondre.
2. Perquè el bisbe Dom Cornelio em va ordenar
sacerdot.
3. Pel recolzament del poble i del rector de Xambioá, que llavors era el P. Joao Caprioli,
que em van ajudar a reeixir en els estudis.
4. Perquè vaig assumir aquesta línia de treball pastoral que, per la força de l’Evangeli,
em va dur a comprometre’m amb aquesta Causa a favor dels pobres, dels oprimits i dels que
pateixen injustícia.
“El deixeble no és major que el Mestre”.
“Si em persegueixen a mi, també us perseguiran a vosaltres”.
“Haig de ser conseqüent. Ara estic compromès en la lluita per la Causa dels pobres
camperols indefensos, poble oprimit per les urpes del latifundi. Si callo, qui els defensarà?,
qui lluitarà a favor seu”?
“Al menys no tinc res per perdre. No tinc muller, ni fills, ni riquesa; ningú no plorarà
per mi...”.
“Només em dol una cosa: la meva mare, que només em té a mi i ningú més. Pobre,
vídua. Però vosaltres quedareu i en tindreu cura”.
“Ni la por no em deté. És l’hora d’assumir les responsabilitats. Moro per una causa
justa”.
“Ara vull que vosaltres entengueu el següent: tot això que està succeint és una conseqüència lògica del meu treball en la lluita i defensa dels pobres, per l’Evangeli, que m’ha
dut a comprometre’m fins a les últimes conseqüències”.
“La meva vida no val res davant la mort de tants pobres camperols assassinats, violentats, expulsats de llurs terres; deixant dones i fills abandonats, sense afecte, sense pa i
sense llar”.
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Mots encreuats llatinoamericans
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VERTICALS
1. Ciudad imperial maya. Poeta Chileno.
2. Hay muchos en la Atlántida. Serpiente
muy venenosa.
3. Voz militar. Unión Europea. Al revés, Dios
precolombino vinculado a la lluvia.
4. Dos como ésta hacen un José. Símbolo
químico. Apellido maya, al revés. Cincuenta y dos, en romanos.
5. Los pueblos originales del país. Al revés,
medio padre.
6. Negación. Otra más. Parte de una hélice.
Cincuenta.
7. Demostrativo. Utiliza. La mujer de tu tío.
8. Riegas, al revés. Así comienza el instituto, al revés. Esta consonante ha salido
antes.
9. Carcajearse. Podrían ser las siglas del
Instituto Nacional del Trabajo y de la
Industria.
10. Ubicado. Ruinas mayoas de la península
del Yucatán. Cien.
11. Tres vocales y la consonante de antes.
12. Consonante doble que ha desaparecido
del diccionario. Las vías de tren tienen
dos como éste. El personaje bíblico del
5 horizontal.

HORITZONTALS
1. El Pulgarcito centroamericano.
Preposición.
2. Jaleos. Aeroplanos.
3. Reflexivo, al revés. Números
romanos. Media tata.
4. Penalidades.
5. Voz de la rana.
6. Al revés, antónimo de mejor.
Existir.
7. Así terminan los alcoholes.
Loco. Nota musical. La
primera.
8. Nicaragüense. Las casas más
opuestas a un castillo.
9. De este marqués viene el
sadismo. Acercará.
10. Nombre de mujer. Quinientos.
Abreviatura de caballos de
vapor.
11. Nada. Mil. Regaban, mojaban.
12. Los que viven en el 1 horizontal. Demostrativo.

HORITZONTALS
1. Así se llama a los de Guatemala. El astro rey.
2. Escuchar. Acta de un
notario.
3. Nombre de letra. Preposición latina. Número
mágico.
4. Efecto de un alucinógeno. A
5. Sufrió el diluvio. Juego chino. Al revés, letra griega. B
Consonante sonora.
C
6. Terminación de plural. Reflexivo. Nombre de mujer. D
7. Consonante nasal. Indíge- E
nas de Colombia y PanaF
má. Prefijo. Uno.
8. Impuestos ecológicos.
G
9. Listado. Abreviatura de
H
Servicio Público.
10. Río ruso. Lago guate- I
malteco.
11. Nombre de mujer y de flor. J
Uno. Consonante. Muy K
usado en los infinitivos
L
ingleses.
12. Llanura elevada.

VERTICALS
1. El acto de elegir. Al revés, ni ayer
ni mañana.
2. Pulir. Llano. La vocal del miedo.
3. Alto, para los burros. Alabanza.
Tranquilidad.
4. Continente. Avenida, crecida de
un río. Nitrógeno.
5. Cincuenta. Al revés, eché un sueño.
Al revés, carne, sin la primera.
6. No está lleno. Lengua del sur de
Francia. Abreviatura coloquial
de doctor.
7. Voracidad. Un chato revuelto.
8. derrochar. Afirmación, invertida.
9. Doble nada. Quinientos. Ungüento.
10. Radón. Demostrativo. Nombre de
letra. Medio bebé.
11. Al revés, anglicismo por probé.
Baúles.
12. Tuesta. Consonante sonora. Al
revés, pone en un envase.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Sants protestants?
Kent Mahler

Bisbe luterà, Managua, Nicaragua

Com s’ho fa una església protestant per
tenir sants? És veritat que la majoria de les
esglésies nascudes de la Reforma del segle
XVI, especialment aquelles que conformen el
moviment pentecostal del nostre segle, mai
no acceptarien tenir sants en el sentit usual
de la paraula. Ans al contrari: moltes condemnen la veneració dels sants, considerantla una pràctica idolàtrica. Llavors, d’on treu
aquesta Agenda els “sants protestants” que
publica juntament amb els sants de l’Església
Catòlica?
No es tracta de sants per a venerar i demanar-los favors. Són persones escollides
d’entre tots els segles i totes les esglésies
cristianes, i proposades com a exemplars, per
ser imitades per nosaltres, els cristians d’avui
dia. Són dones i homes que s’han desenvolupat dins del cristianisme en un sentit ampli;
no només en els cercles eclesiàstics, sinó en
totes les ocupacions i activitats humanes.
Han buscat “mitjançant el seu servei a la
societat, les seves creacions i els seus descobriments, obrir els ulls de la humanitat vers
la bellesa i la gràcia de Déu”.
Així ho diu l’explicació oferta per la comissió que les Esglésies Luteranes d’EUA
van designar per tal de compilar la llista de
“Festes menors i commemoratives” per a un
himnari publicat recentment, la mateixa llista
que serveix com a font per als noms que apareixen a l’Agenda.
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Entre les esglésies luteranes, com a la
resta d’esglésies protestants (anomenades
“evangèliques” a gran part del nostre continent) no hi ha llei canònica ni autoritat
mundial. Cada església nacional és autònoma. Dins d’aquesta llibertat, les esglésies
luteranes per la seva banda han volgut preservar molts aspectes de l’església històrica
a occident que altres grups descarten per
considerar-los de poc o cap valor. Al mateix
temps busquen reconèixer en altres tradicions protestants i en la tradició romana de la
post-Reforma elements destacats que puguin
servir com a exemple per als creients de tots
els temps. Així, en aquest cas, els luterans
celebrem la vida i activitats de persones de
l’església antiga, del protestantisme i del
catolicisme romà. Entre les persones escollides per esglésies i altres entitats luteranes
per a la celebració de les seves vides trobem
inclosos noms com ara Joan XXIII, Bartolomé
de las Casas i el profeta i màrtir Monsenyor
Oscar Arnulfo Romero, juntament amb protestants destacats.
Tampoc no falten dones de totes les èpoques. Lídia, Dorcas i Febe apareixen pel 27 de
gener, rescatant figures de l’església apostòlica.
Però, en el cas de les dones, no només el
servei abnegat es té en compte: el dia 15 de
juliol es recorda Olga Confesora (969), princesa, estadista i primera conversa russa a la
“fe grega”.

El primer dia del mateix mes es dedica a la
memòria de Catalina Winkworth (1878), música i compositora de molts himnes.
La reforma luterana es va fer forta al nord
d’Europa, però no es va desestimar el passat
mediterrani i es va tenir en compte el 29
d’abril a Catalina de Siena (1380), mestra.
I tancant el cercle ecumènic, es reserva el
dia 17 de novembre per a la memòria d’Isabel
de Turíngia (1231), princesa hongaresa la
qual, com a dona jove esdevinguda vídua per
les croades, va deixar el castell del Wartburgo

Els barons commemorats tipifiquen una
àmplia gamma d’activitats. Nicolaus Copernicus i Leonhard Euler (25 de maig) van contribuir notablement a avançar els coneixements
de les ciències modernes naixents, sense deixar de banda els valors de la fe.
El Cacic Seattle de la Confederació Duwamish (7 de juny) respectava el Déu dels pells
blanques, però, decididament, no respectava
la seva actuació, tan contrària a l’amor i germanor que molts d’ells proclamaven (mireu el
seu missatge a l’Agenda de 1993).
Jorge Fox (17 de gener) va ser el fundador
del moviment dels Quàquers, honorat pel seu
gran esperit reformista.
De la mateixa manera, el sacerdot Juan
Hus (6 de juliol) que, un segle abans que
Luter va acceptar morir a la foguera abans de
renunciar a les ensenyances de Crist tal com
ell les entenia de la Bíblia, va organitzar l’Església Morava que avui dia segueix vigent.
L’estadista internacional Dag Hammarskjold (18 de setembre) es va criar dins la
“societat luterana” de Suècia, però va aconseguir integrar elements del budisme en una
visió i en una lluita a favor de tots els pobles
del món.

on residia per a dedicar-se totalment al servei dels seus súbdits més necessitats. Aquest
mateix castell, 300 anys més tard, serviria
de refugi a Martí Luter mentre traduïa el Nou
Testament. Ambdós esperits conviuen encara
en total harmonia, tant al castell com en
aquesta Agenda!

Així, dones i homes dedicats a les més
variades activitats, des de Crist fins avui,
se’ns assenyalen com a dignes d’imitar. Cada
església protestant probablement elaboraria
un llistat diferent; i probablement hi hauria
molta convergència.
Així som els protestants i així són els nostres “sants protestants”.
q
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Hispans als EUa
Segona gran majoria
Otto Maduro

Caracas, Veneçuela - Madison, EUA

Tot i que és impossible donar
xifres exactes, és un fet acceptat
que els “hispans” o “llatins” als
EUA són, el 1994, més de 24
milions de persones, és a dir,
més del 9% d’una població nordamericana que sobrepassa els
250 milions. Després dels afroamericans (prop de 33 milions, el
13% dels EUA), els llatins constitueixen la segona gran “minoria”
d’un país, la “majoria” del qual
(prop del 75%) és d’origen europeu.
Una bona part de la població
hispana dels EUA és autòctona
d’aquell país. Cal no oblidar, en
primer lloc, que Califòrnia, Arizona, Nuevo México, Colorado i
Texas eren estats mexicans fins
el 1848. Allà continuen vivint
desenes de milers de famílies
“hispanes” originàries d’aquells
mateixos territoris, els ancestres
de les quals es remunten, de
vegades, a diversos segles abans
que per allà aparegués ningú que
parlés anglès. Destaquem, a més
a més, que els porto-riquenys
són “hispans” i dels EUA, però
no són immigrants estrictament
parlant, ni tan sols quan es
60

pans són avui el segments de la
població nord-americana que incorpora més membres nous cada
any, tant a la població econòmicament activa com a la població
en edat escolar. De la mateixa
manera, en aquests anys 90, el
major nombre d’immigrants que
vénen anualment són d’Amèrica
Els EUA ha estat i continua
essent un país multicultural fet a Llatina.
base d’immigrants de tot el món.
La major part dels llatins dels
31 milions de residents majors
EUA són persones d’origen mexide 5 anys (14% del total) parcà, incloent-hi els mexico-nordlen avui, a la seva llar, un dels
americans originaris de Texas,
més de 100 idiomes diferents
Nuevo México, Arizona, Califòrnia
de l’anglès. Més de 18 milions
d’aquestes persones (el 54% dels i Colorado. Immigrants i natius
qui no parlen anglès a casa seva) d’origen mexicà formen més de
són llatins que parlen espanyol a la meitat de tots els llatins als
EUA. La resta és, en bona part,
la seva llar –més del doble dels
d’origen porto-riqueny (possique el parlaven el 1980–.
blement el 12-14% del total) i,
finalment, d’origen centreamericà
Aquesta varietat ètnica cultural dels EUA es fa més forta no i sud-americà; però cap altre país
d’origen sobrepassa encara el
només per la immigració, sinó
també perquè les minories tenen percentatge de cubans.
unes taxes de natalitat superiors
La majoria d’aquesta població
a les de la majoria d’origen eurohispana es concentra, sobretot,
peu. “El 1990 –per exemple– hi
havia prop de 24.800.000 de fills a tres àrees: els antics estats
mexicans del sud-oest mexicà, el
d’immigrants” als EUA. Prop de
vell estat espanyol de la Florida,
la meitat d’aquests eren fills de
on els cubans constitueixen la
llatinoamericans. Així, els histraslladen de l’illa al territori
continental dels EUA. De tots els
hispans dels EUA, es calcula que
el 70% han nascut allà, i només
el 30% serien pròpiament immigrants.

catòlica dels EUA que creixen a
un ritme major que la mitjana
nacional (tal com ho van ser
els irlandesos i els italians en
dècades passades) són, actualment, els hispans i els filipins.
Això significa que el creixement
de l’Església Catòlica dels EUA
es deu, avui, fonamentalment,
a la natalitat i a la immigració
de catòlics hispans. Els hispans
constitueixen ja el 35-40% de
la població catòlica dels EUA i
majoria dels hispans de l’àrea, i
els estats de Nova York i voltants algunes projeccions consideren
que, a la primera dècada del pro(on els porto-riquenys són el
per segle, més de la meitat dels
primer grup llatí).
catòlics nord-americans seran
llatins. En l’actualitat els catòlics
En alguns estats (Califòrconstitueixen prop del 20% de la
nia, Nova York, Texas) i ciutats
població dels EUA, uns 50 mi(Los Angeles, Miami, Nova
lions de persones; d’aquests, de
York) la població llatina és ja
18 a 20 milions són hispans.
políticament decisiva. Tot i que
l’abstenció llatina és més alta
Malgrat tot, aquesta és noque la mitjana nacional, remés una cara de la moneda.
centment l’electorat de diverses
Igual que a l’Amèrica Llatina, als
ciutats ha donat la victòria a
EUA també creixen ràpidament
alcaldes llatins. El 1992 el percentatge de congressistes llatins altres denominacions religioses
d’inspiració cristiana: pentecos–encara per sota del 20%– va
tals, adventistes i evangèliques
augmentar fins casi el 50% i
entre les primeres. Els llatins
Clinton va nomenar alguns alts
són, als EUA, la font primordial
funcionaris hispans. Els votants
de creixement –també– de les
llatins –amb l’excepció dels
esglésies pentecostals, advencubans de Florida– tendeixen a
tistes, evangèliques i, fins i tot,
votar més aviat candidats demòcrates que republicans (inde- de diverses esglésies històriques
protestants. Tot i que una gran
pendentment que els candidats
part d’aquest creixement es nosiguin o no d’origen hispà).
dreix d’immigrants que ja pertanyien a aquestes denominacions,
la seva part més gran prové de
Quant a la religió, continua
essent veritat que la majoria dels defeccions del catolicisme tradicional. Així, paradoxalment, la
llatins dels EUA són batejats a
font principal de conversions del
l’Església Catòlica. Encara més,
els únics segments de la població catolicisme dels EUA a d’altres

esglésies cristianes es troba
entre els catòlics hispans. En
aquestes circumstàncies canviants emergeixen, d’una banda,
parròquies, esglésies, denominacions, escoles teològiques,
hispanes.
D’altra banda, sorgeixen noves discussions, reflexions, idees,
iniciatives i decisions. Hi ha
dues revistes de teologia hispana, ambdues ecumèniques: una
d’anterior i d’origen protestant,
Apuntes, i una altra més recent,
d’origen catòlic, The Journal
of Hispanic/Latino Theology.
Ambdues estan informalment
lligades a associacions de teòlegs
hispans: la primera a “La Comunidad”, i la segona a la “ACHTUS”
(Acadèmia de Teòlogs Catòlics
Hispans dels EUA). D’elles en van
sortir el 1992 tres col·leccions
d’assajos de teologia hispana:
Voces, Voices from the Hispanic
Church, dirigit per Justo L. González (Abingdon); Frontiers of
Hispanic Theology in the United
States, dirigit per Allan Figueroa Deck (Abingdon); i We Are
a People, dirigit per Roberto
Coizueta (Fortress).
Un fenomen nou és l’interès
creixent, de part d’hispans i
altres, per conèixer, entendre i
explicar la realitat dels llatins
als EUA, el qual ha originat,
tant en les ciències socials com
en l’àmbit religiós, una onada
d’estudis, trobades, simposis,
cursos, publicacions i departaments centrats en l’anàlisi de la
presència hispana als EUA.
q
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Anàlisi de cojuntura
de la utopia llatinoamericana
José María Vigil

Managua, Nicaragua

Una hora difícil
Hem de començar essent sincers
i lúcids: ens trobem en una hora
summament difícil per a la utopia
i per a l’esperança dels pobres. Els
esdeveniments internacionals dels
últims anys (fi del socialisme real a
l’Europa de l’Est, fi de la guerra freda, crisi de les revolucions i triomfs
electorals avortats a l’esquerra de
diversos països llatinoamericans,
mundialització del neoliberalisme
en la producció, el comerç i les
finances i diverses coincidències
que serveixen de miratges...) són
una veritable fita històrica que
marca un abans i un després, un
canvi d’època més que una època
de canvis.
Es va fer inviable l’estratègia
clàssica d’alliberament: l’emancipació local de cada país respecte
del cercle de dominació capitalista
recolzant-se al bloc socialista, amb
la subsegüent emancipació d’altres
països en un efecte dominó... Amb
això es va desarticular tot un “imaginari social”, una visió de conjunt,
tota una “ideologia”.
Per a tots aquells que van viure
amb intensitat les lluites històriques, el canvi va ser molt fort. Per
a molts “massa” fort. El que estava
en joc no era una teoria. Moltes
persones van sentir que se’ls havia
trencat el sentit de la seva vida
mateixa, la seva interpretació de
la història i d’ells mateixos, les
causes per les quals estaven vivint
i morint. El preu psíquic i espiritual
que es va haver de pagar ha estat
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molt alt: uns es van desorientar,
altres es van rendir i es van reduir
a la lluita per la supervivència,
molts van pagar, fins i tot, amb la
seva salut psíquica o amb lesions
psicosomàtiques... Els moviments
i organitzacions populars, per la
seva banda, van veure’s baixar en
nombre, en vitalitat, en articulació,
en esperança. La societat, com a
conjunt, va quedar en bona manera
desmobilitzada, refugiada en l’individualisme d’encuny (conscientment
o no) postmodern: viure el moment
present, refugiar-se en el fragment,
prescindir de plantejaments globals
(megarelats)...
Si els psicòlegs socials parlaven, en dècades passades, de la
neurosis com la malaltia social del
nostre temps, la malaltia d’aquesta
hora és més aviat la depressió: pèrdua de l’esperança, de l’autoestima,
dels estímuls per a reaccionar,
desitjos de fugir o de suïcidi...
Tot això, sumat a un gir cap a
la dreta global de la societat, una
entronització a sang i foc del neoliberalisme, amb el concurs de molts
pobres que besen així el fuet que
els assota, i un menyspreu vergonyant dels compromisos passats.
I sumat a això, també, per descomptat, unes “restes” heroiques,
que es mantenen fermes, convençudes, “com si veiessin l’invisible”...

preguntes”: així ho pot expressar
un grafit a qualsevol mur del continent. I tot just estem captant
les noves preguntes. Però cal que
apunti el dia, matinar a l’alba, i
encara que sigui aviat, pensar,
interpretar, buscar una sortida,
dissenyar una alternativa...
Hi ha una esquerra “radical”
que mantenint principis vàlids
i ideals justos no sempre aconsegueix connectar-los amb les
realitats mundials noves. Hi ha
una altra esquerra “modernitzant
i realista” que, sobrepassada per
aquestes realitats, ha abdicat dels
seus principis considerant-los inviables o utòpics. En ambdós grups
hi ha una crisi d’identitat, d’orientació, de liderat. I n’hi ha d’altres,
n’hi ha molts encara, que busquen,
i busquen noves fórmules, mentre
treballen aferrats a la gent empobrida i a la realitat, donant cada
dia la seva vida en les més variades
experiències –petites encara– de
transformació individual i social.
Guarir les ferides del passat
Molts arrosseguen una interpretació massa negativa de “allò que
va passar”. Han injectat la visió
que el seu enemic social els pretén
inculcar. Molts pobres pensen, avui,
que va ser una imprudència alçar-se
contra la injustícia, o que tot ho
van fer malament, o que van fracassar per culpa dels seus mateixos
L’hora és, doncs, difícil. S’ha
errors, o que no era just allò que
desarticulat un món, però encara
es pretenia, o que, en tot cas, el
no neix un dia nou... “Quan teníem poble no té capacitat per dirigir la
les respostes, ens van canviar les
societat, i per això és millor que el

neoliberalisme agafi les regnes...
Amb una visió com aquesta no
es pot caminar utòpicament, perquè es porta el fre dins el cor mateix. Cal mirar enrere amb una mirada neta, i anomenar les coses pel
seu nom des de la perspectiva dels
pobres, no des de la dels interessos
que els són contraris. Aquells que
estan abatuts i van cedir a les veus
de sirena han de recuperar l’autoestima de la utopia: poques vegades
en la història hi ha hagut tanta
abundància d’utopia, de generositat
i de mística com en aquestes tres
fecundes dècades. Reconeixem tots
els nostres errors, sense deixar-ne
ni un, però, al mateix temps, no
ens penedim de tota la mística, el
sacrifici, l’entrega que hem viscut
en nom de les causes més nobles
que s’han produït en aquesta terra.
Ara, molts han de revisar, amb
més calma, aquests suposats triomfs i fracassos. Ni va triomfar
el capitalisme (nosaltres ho vam
interpretar com un fracàs ètic i,
en canvi, el seu triomf només ha
estat fàctic), ni tampoc no va fracassar la utopia: més aviat va ser
aixafada, en ser enfrontada per
unes forces de poder i del diner
mundialitzades. Saber fracassar,
sense perdre la claredat mental
ni el fervor de la utopia, i tenir
autoestima en l’èxit ètic, tot i que
el conjunt de la massa s’apunti al
carro més rendible de la moda de
torn, saber mantenir-se ferm allà,
és un triomf llargament superior al
triomf mateix extern històric que
tantes vegades s’emporten els forts
pel sol fet de ser-ho.
Memòria, fidelitat, creativitat
En aquesta hora necessitem
la força i la fidelitat dels màrtirs,
que van romandre ferms “com si

veiessin l’invisible”. És a dir, cal
que ens mantinguem lúcids per no
deixar-nos enganyar; forts, per no
deixar-se arrossegar; veient allò invisible, encara que sigui suportant
el menyspreu d’aquells que tan sols
miren l’immediat i allò rendible.
Davant l’amnèsia general d’una
societat que no vol recordar per tal
de no sentir-se jutjada, la memòria,
ferma i serena, serà el nostre gran
recolzament.
I davant la claudicació de
molts, la força per no combregar
amb rodes de molí: afirmem de manera rotunda que no ha arribat pas
el final de la història, que sí que hi
ha sortida, que el neoliberalisme és
injust, i que no ens dobleguem a la
cultura de la desesperança que ens
volen inculcar. Nosaltres encara volem ser realistes: demanem l’impossible, allò utòpic, un món diferent i
fratern, que sí és possible!
I tot això amb una fidelitat creativa, original, que sap canviar de
camins per tal de seguir perseguint
la mateixa fita utòpica.
Una nova estratègia
Aquests últims anys hem travessat potser la part més difícil del
camí. Les nostres opcions i utopies, tot i haver-les sabut mantenir
fermes i ben amunt, no tenien un
lloc concret on agafar-se dins d’una
realitat històrica que es podria
considerar com el seu vehicle, el
seu portaveu. L’opció pels pobres,
per exemple, no es podia remetre a
cap moviment social o polític en el
qual pogués reconèixer el testimoni
del seu futur històric.
Però comença a clarejar, potser. A l’horitzó apareixen noves
llums. Unes noves coordenades fan
redescobrir-nos en un món mundialitzat que mai no havíem tingut

en compte. Ens atrevim a sostenir
que la perspectiva de la mundialització (que no s’ha de confondre
amb la globalització planetària del
neoliberalisme) ofereix possibilitats
per redescobrir una nova estratègia
d’alliberament. En aquesta mateixa
Agenda se’n parla, d’això.
Resulta un xic sorprenent, perquè des de les noves perspectives,
el que fa uns anys era revolucionari
avui pot resultar reformista, i el
que abans eren valors estratègics
absoluts als quals s’havia de supeditar tot com a vanguàrdia, ara han
de passar a la rereguarda... Tornar
a aprendre! Però sabent que tota
aquesta variació es produeix en
l’àmbit de les mediacions concretes, més enllà d’aquest rerefons del
cor on es mouen les utopies, que
mai no han deixat de bategar...
En sentir que es recupera una
nova estratègia històrica d’alliberament, hom descobreix un goig,
per als qui ho han dubtat per un
moment, que aquestes opcions
fonamentals i aquestes utopies de
sempre segueixen vives i viables,
tot i que no sabem encara ni quan
ni com podrem implementar-les, ni
tan sols per on caldrà començar...
L’adagi brasiler diu: “L’esperança no mor mai”; i cal afegir: “I si
mor, ressuscita”. És hora de resurrecció.
“Quan vam creure que no hi
havia resposta, vam redescobrir la
pregunta”, hauran de dir ben aviat,
d’ara en endavant, els grafit sobre
qualsevol altres murs del Continent.
Preguntes antigues amb respostes
encara per estrenar. Sí, l’albada és
a prop. Hem tocat fons, i cal forçar
l’aurora del Dia nou...
q
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Connotacions antiecològiques en la tradició judeocristiana
Leonardo Boff
Són sis els punts de connotació antiecològica
en la tradició judeocristiana.
En primer lloc, el patriarcalisme. L’Antic i el
Nou Testament expressen el seu missatge dins del
quadre cultural comú de l’antiguitat clàssica que és
el patriarcalisme. Els valors masculins ocupen els
principals espais socials. Déu mateix és presentat
com a Pare i Senyor absolut. Les característiques
femenines i especialment maternes de les divinitats
anteriors al neolític, que eren de versió matriarcal,
són desligitimades. Les dones són marginades i
mantingudes en l’espai privat. Aquest reduccionisme agredeix l’equilibri dels gèneres i representa
una ruptura en l’ecologia social i religiosa.
En segon lloc, el judeocristianisme és profundament monoteista. La seva intuïció primordial consisteix a testimoniar que darrere, abans i després
del procés còsmic, vigeix un principi únic creador i
proveïdor universal, Déu.
Es coneguda la incansable lluita que la tradició
judeocristiana ha mantingut sempre contra qualsevol tipus de politeisme. Però originalment les
divinitats funcionaven com a arquetips poderosos
de la profunditat del ser humà. Ara bé, la radicalització del monoteisme en combatre el politeisme,
han tancat moltes finestres de l’ànima humana. Ha
separat massa la criatura del creador, el món i Déu.
Hi ha hagut una gran destrucció de la policromia
de l’univers i de la seva significació antropològica.
Hi ha hagut també una derivació política del
monoteisme. Perquè freqüentment ha estat invocat per justificar l’autoritarisme i la centralització
del poder. Es fa aquest argument: tal com hi ha
un sol Déu al cel, hi ha d’haver un sol senyor a la
terra, un sol cap religiós, un sol cap a la família...
Aquesta visió lineal ha destruït el diàleg, l’equitat
i la comunitat universal de tots com a fills i filles
de déu, sagraments de la seva bondat i tendresa. I
encara s’ha expressat d’una manera més reductora
en afirmar que només el ser humà, home i dona,
pot assumir la representació de Déu en la creació.
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Només d’ells es diu que són imatge i semblança
divina. S’ha oblidat així la gran comunitat còsmica
que és portadora del Misteri i per això mateix reveladora de la Divinitat.
L’antropocentrisme és el resultat d’aquesta interpretació arrogant del ser humà. El text bíblic és
taxatiu dient:
“Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la
terra i domineu-la; sotmeteu els peixos del mar, els
ocells del cel...” (Gen. 1,28.).
A través d’aquests textos resulta clara la invitació a la demografia il·limitada i al dominium terrae
(domini de la terra) irrestricte. Aquest mateix èmfasi sobre el domini i poblament de la terra apareix
ben clar en el relat del diluvi. El tenor antiecològic
d’aquests textos va ser entès i assimilat per la mentalitat moderna, a partir del segle XVII, com una
legitimació divina de la conquesta cruel del món i
del sotmetiment de tots els éssers de la creació al
projecte de la subjectivitat arbitrària del ser humà.
Un altre element pertorbador d’una concepció
ecològica del món, comú als hereus de la fe abrahàmica (hebreus, cristians, musulmans), és la ideologia tribalista de l’elecció. Sempre que un poble
o algú se sent elegit i portador d’un missatge únic,
corre el risc de l’arrogància i fàcilment cau en les
trames de la lògica de l’exclusió. Per aquesta causa,
a Occident, en determinades èpoques, s’ha instaurat una veritable fraternitat del terror contra tota
diversitat de pensament (inquisició, fonamentalisme, guerres de religió). No hi ha cosa més enemiga
de l’ecologia que aquesta ruptura de la solidaritat
universal i la negació de l’aliança en la qual, com
sota un arc de Sant Martí, hi cap tothom, no solament alguns.
No obstant això, de totes les distorsions ecològiques, no n’hi ha cap que sobrepassi la que prové
de la creença en la caiguda de la naturalesa. Per
aquesta doctrina es creu que, a causa del pecat
original introduït pel ser humà, tot l’univers va
caure sota el poder del dimoni. L’univers va perdre

el seu caràcter sagrat; ja no és temple de l’Esperit,
sinó que és dels dimonis. Es matèria, corrompuda,
pecaminosa, decadent.
El text bíblic és explícit: ”La terra serà maleïda
per culpa teva” (Gn. 3,17). La idea que la terra,
amb tot el que en ella existeix i es mou, sigui castigada per causa del pecat humà, porta a un antropocentrisme desmesurat. Els terratrèmols, l’extinció
de les espècies i la mort ja existien quan encara
el ser humà no havia aparegut sobre la capa de la
terra.
Aquesta demonització de la natura per causa
de la caiguda ha fet que el ser humà tingués poc
apressi pel món, ha dificultat durant segles que les

persones religioses s’interessessin per un projecte
del món, ha retardat la investigació científica i ha
amargat la vida a tothom, perquè ha posat sota
una pesada sospita tot plaer, tota realització i tota
plenitud procedents del tracte i de la fruïció de la
natura. En aquesta interpretació, el pecat original
guanya la partida a la gràcia original.
Per molts, aquest binomi pecat/redempció
caracteritza fonamentalment el cristianisme. En
determinades tradicions, el pecat ha adquirit tanta
centralitat que el ser humà se sent més lligat i més
dependent del vell Adam pecador que del nou Adam
alliberador, Jesucrist.

q

Al Che Guevara, en la seva mort
Y, por fin, me llamó también tu muerte
desde la seca luz de Vallegrande.
Yo, Che, sigo creyendo
en la violencia del amor: tú mismo
decías que «es preciso endurecerse
sin perder nunca la ternura».
Pero tú me llamaste. También tú.
(Los dolorosos gritos compartidos.
Las múltiples miradas moribundas.
La inerte compasión exasperante.
Las sabias soluciones a distancia...
¡América, los pobres, el tercer mundo ese,
cuando no hay más que un mundo,
de Dios y de los hombres!).
Escucho, al transistor, cómo te canta
la juventud rebelde,
mientras el Araguaia late a mis pies,
como una arteria viva,
transido por la Luna casi llena.
Se apaga toda luz. Y es sólo noche.
Me cercan los amigos lejanos, venideros.
(«Por lo menos tu ausencia es bien real»,
gime otra canción... ¡Oh la Presencia

en Quien yo creo, Che,
a Quien yo vivo,
en Quien yo espero apasionadamente!...
A estas horas tú sabes bastante de encuentros y respuestas).
Descansa en paz. Y aguarda, ya seguro, con
el pecho curado del asma del cansancio; limpio
de odio el mirar agonizante;
Sin más armas, amigo, que la espada desnuda de tu muerte. (Morir siempre es vencer desde
que un día Alguien murió por todos, como todos, matado, como muchos...)
Ni los «buenos», de un lado, ni los «malos»
del otro, entenderán mi canto a tu memoria.
Dirán que soy poeta, simplemente. Pensarán
que la moda me ha podido. Recordarán que
soy un cura «nuevo». ¡Me importa todo igual!
Somos amigos y hablo contigo ahora a través
de la muerte que nos une; alargándote un ramo
de esperanza, ¡todo un bosque florido de iberoamericanos jacarandás perennes, querido Che
Guevara!
Pere CASALDàLIGA
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El valor permanent del Che
Frei Betto

30 anys després
Els catòlics commemoren els
sants i màrtirs. Al començament
de l’Església, tots els cristians que
després de morir-se passaven a
rebre culte com a sants eren considerats tals per la força de la religiositat popular. No hi havia procés
de canonització ni s’exigien “proves” de la seva santedat mitjançant
miracles canònicament comprovats.
En fi, gens de burocràcia. La comunitat reconeixia Pere i Pau, Irineu i
Crisòtom, Cecília i Calixt persones
que mereixien ser admirats com a
exemple de seguiment de Crist.
Tots els pobles i les institucions
es nodreixen de figures paradigmàtiques. A cada país, els seus herois;
a l’Amèrica Llatina, Simón Bolívar.
Avui, no obstant això, amb els
mitjans de comunicació mundialitzats, que no fan tant d’èmfasi a la
informació i a la cultura i donem
més espai a entreteniments que
estimulin el consum, els nostres
“herois” ja no destaquen per virtuts
altruistes, com Jesús o sant Francesc d’Assís, ni per talent artístic
com Darío, Neruda, Borges o Frida
Kahlo. La pasteurització televisiva
ens imposa els exterminadors del
futur, del passat i del present. Un
cantant pop causa més impacte en
les noves generacions que el testimoni de José Martí o Sandino. No
ens ha d’estranyar, per tant, que no
hi hagi tant idealisme entre els joves i més tendència a la violència,
l’hedonisme i la fascinació exercida
per l’atractiu de les elits, mitjançant
els films i les telenovel.les.
Ernesto Che Guevara, però,
aconsegueix trencar l’indiscret
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encant de la burgesia i romandre
en el nostre inconscient col·lectiu
llatinoamericà. L’impacte universal
del seu exemple s’explica perquè
ell va transcendir els esquemes: va
néixer a l’Argentina, féu la Revolució cubana i va morir en combat a
les selves de Bolívia. De metges es
va convertir en guerriller. Asmàtic,
no va témer viure en les condicions més difícils i precàries, des de
Sierra Maestra, a Cuba, al Congo, a
l’Àfrica. Socialista de formació marxista, va criticar la Unió soviètica
en una conferència a Alger, acusant-la de tendències imperialistes.
Ministre de Cuba, va emfatitzar les
emulacions ètiques i morals en la
construcció de l’Home i de la Dona
Nous. En fi, va saber ensenyar-los
que cal endurir-se sense perdre
tendresa.
Els homes i les dones veritablement grans mai no poden ser
encaixats en esquemes ortodoxos.
Per la seva llibertat d’esperit i de
consciència, el Che sobrepassa les
classificacions. La seva passió era
alliberar Amèrica Llatina de tota
opressió. Per això, fou capaç d’un
gest històricament escàs: la kénosis, paraula grega, aplicada per Pau
a Jesús, que tradueix la disposició
d’una persona a desprendre’s de tot
i de qualsevol afecció en funció de
la Causa que abraça.
Guerriller victoriós a Cuba,
ministre d’Estat, teòric socialista,
Guevara ja estava en pau amb la
història. Havia aconseguit el privilegi de fer coincidir el seu temps
personal amb el temps històric.
Fins i tot així, va abandonar-ho tot
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–família, funcions, honors, poderi, anònim, es va submergir a les
selves de Bolívia, el cor geogràfic
de la part sud del Continent, per
suscitar un nou procés revolucionari. Tota la vida, la va consumir
per l’amor als empobrits. Per això
el seu testimoni impacta, desafia,
atrau qüestiona.
Ernesto Che Guevara va néixer a
Rosario, l’Argentina, el 1928. Metge
el 1954, va treballar amb els més
pobres a Guatemala. Poc després,
en un hospital de Mèxic, va conèixer els cubans que es preparaven,
sota el lideratge de Fidel Castro,
per embarcar-se en el Granma, que
els havia de portar a la guerrilla a
Cuba. S’hi uní. Victoriosa la Revolució l’1 de gener de 1959, el Che
fou president del Banc Nacional i
ministres d’Indústria. El 1965 va
abandonar Cuba per prosseguir la
lluita en “altres terres del món”.
El 8 d’octubre de 1967, a Valle
Grande, Bolívia, caigué en combat.
Tenia 39 anys.
Enguany commemorem els 30
anys del martiri llibertari del Che.
Les raons per les quals va lluitar
continuen evidents, i creixents: el
sistema neoliberal que, en nom de
la concentració de capital, sacrifica
tantes vides. Celebrar el Che és
rescatar la utopia de l’alliberament,
i creure com ell que és possible
construir a l’Amèrica Llatina la
Pàtria Gran, una societat en què
tots, a semblança de la taula eucarística, pugem tenir el mateix accés
al menjar i, d’aquesta manera, ens
proclamem germans i a Déu el proclamem Pare.
q

Declaració Universal dels Drets Humans
Preparant el 50è aniversari
1948-1998

Versió popular de Frei Betto

Totes les persones naixem lliures i som iguals en dignitat i en drets.
Tothom té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat personal i social.
Tothom té dret a protegir casa seva, la família i l’honra.
Tothom té dret a un treball digne i degudament remunerat.
Tothom té dret al descans, a l’oci i a les vacances
Tothom té dret a la salut i a l’assistència mèdica i hospitalària.
Tothom té dret a la instrucció, a l’escola, a l’art i a la cultura.
Tothom té dret a la protecció social en la infància i en la vellesa.
Tothom té dret a l’organització popular, sindical i política.
Tothom té dret a elegir i ser elegit per a les funcions de govern.
Tothom té dret a una informació veritable i correcta.
Tothom té dret a la lliure circulació i a poder viure en qualsevol ciutat o país.
Tothom té dret a no estar sotmès a cap discriminació.
Ningú no pot ser torturat.
Tothom és igual davant la llei.
Ningú pot ser fet presoner d’una manera arbitrària ni ser privat del dret a defensar-se.
Tothom és innocent fins que la Justícia, basada en la llei, provi el contrari.
Tothom té llibertat de pensar, de manifestar-se, de reunir-se i de creure.
Tothom té dret a l’amor i als fruits de l’amor.
Tothom té dret de respectar i de protegir els drets de la comunitat.
Tothom ha de lluitar per conquerir i ampliar aquests drets.

Suggeriment per preparar la celebració del 50è aniversari:
- Estudiar la història de la Declaració Universal dels DH.
- Investigar l’estat dels DH en el nostre país i en el Continent
- Contactar amb els organismes de defensa dels DH propers a nosaltres, relacionar-nos
amb ells, conèixer el seu treball i estudiar la possibilitat de col·laboració.
- Apuntar-se a algun servidor de llista electrònic d’informació sobre els DH.
- Estudiar la relació entre DH i Evangeli.
- Revisar els DH en la nostra comunitat humana, la comunitat religiosa, el lloc de treball,
la família, etc.
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Què vol dir ser Llatinoamericà?
Pedro Trigo
Caracas, Veneçuela

Si algú pregunta: “sou llatinoamericà?”, les respostes positives
poden tenir en compte les següents raons: “si, ho sóc perquè
he nascut aquí, perquè els meus
pares ho són, perquè tinc una nacionalitat llatinoamericana, perquè
em sento llatinoamericà”.
En primer lloc ens fixarem en
l’autoatribució; en segon lloc, en
les raons que la fonamenten.
L’autoatribució expressa l’autoreconeixement, que en aquest
cas implica també el reconeixement d’aquesta mateixa condició
en altres, que junts componen
un nosaltres, un col·lectiu que es
distingeix dels altres.
Pel que fa a les raons, les dues
primeres són automàtiques, és a
dir, que segons aquestes el fet
de ser llatinoamericà és quelcom
que pertany a la naturalesa de
la persona abans de cap decisió
personal. Aquestes dades donen
dret a la nacionalitat. Però una
persona nascuda a l’AL de pares
llatinoamericans pot nacionalitzarse als EUA o a Europa. Continua
essent llatinoamericà? Ho és algú
que no s’hi sent encara que hagi
nascut a l’AL o que els seus pares
siguin llatinoamericans?
Segons això hom és llatinoamericà pel fet de portar a l’esquena un determinat àmbit natural,
una socialització específica, una
història concreta. Però pot trencar amb aquest hàbitat i reprendre una nova història. És a dir;
aquesta pertinença s’assumeix, si
és que s’assumeix, en relacions,
encara que siguin conflictives.
I en definitiva l’autodenomina-
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ció, es justifiqui com es justifiqui,
és en rigor un autoreconeixement; i la feina d’adscripció d’una
determinada identitat és una
construcció social, al capdavall,
una invenció. Aquesta invenció
pot estar sòlidament basada en
la realitat o pot ser il·lusòria o pot
designar un projecte històric; però
en qualsevol cas és en definitiva
una decisió, allò què hom es fa
càrrec.
En primer lloc, cal reconèixer
que no tots els que han nascut
i viuen en allò que s’anomena
l’AL se senten llatinoamericans.
Hi ha aquells que només senten
pertànyer a la seva regió o a la
seva nació, o al seu grup ètnic o
a la seva classe social. Per altres,
l’AL sí que forma part de la seva
identitat, però com un conjunt
genèric, eteri, amb una càrrega
de realitat molt exigua i un poder
molt escàs de suscitació i mobilització. És a dir que no és mentida
que siguin llatinoamericans, però
per ells això significa ben poca
cosa. Per la majoria, malgrat tot, la
consciència de ser llatinoamericà
es troba sòlidament arrelada i és
font alternativament d’orgull i de
desànim. Però a l’hora de donarne compte les coses no resulten
tan clares.
El nostre tresor
Ens sentim persones de cor,
tenim la sensibilitat a flor de pell,
el sentiment ens fa experimentar vius, posseïm el sentit d’allò
sagrat, estimem la bellesa, som
capaços de sorprendre’ns perquè
vivim oberts, sense matar mai a
l’infant que portem dins. Per això

també busquem créixer i superar-nos i que ens estimin i que
estiguin contents amb nosaltres.
Ens agrada ser, ser a la nostra manera i estar amb éssers estimats;
però també ens agrada viatjar i,
sobretot, trobar-nos; per nosaltres
viure és conviure, aportar generosament i que se’ns reconegui i,
sobretot, que se’ns respecti com
als éssers dignes que aspirem ser.
Aquesta és la matèria de la nostra
música i de la nostra poesia, això
és el que narra la nostra narrativa,
això és el que dóna el to a la nostra
religió; d’això en som conscients
i ens en sentim contents, orgullosos i agraïts. Malgrat que sabem
que aquesta és també la font dels
nostres dolors i d’algunes de les
nostres dificultats.
Aquest conjunt de característiques no és una essència metafísica sinó allò que hem arribat a ser a
través d’una història freqüentment
dramàtica, allò que considerem
el nostre tresor, que ens compensava de tants fracassos i que
cultivem amb cura i transmetem
als nostres fills. Aquests trets
es veuen influïts i constrets per
estructures i institucions econòmiques, socials i polítiques que
no pertanyen a un altre nivell de
la realitat: són els nostres hàbits,
resultats de la nostra manera d’enfrontar la realitat. Aquí és on es
localitza la nostra font de vida.
Però també són nostres les
asimetries i la desarticulació en les
relacions socials, l’esquerda que
cada dia s’aprofundeix més entre
rics i pobres i la incapacitat de
construir estats densos i estables

independents en gran part dels governs. L’Occident desenvolupat és
en bona part el causant del nostre
subdesenvolupament econòmic i
de la nostra inestabilitat política
(la dependència continua essent
una cadena que ens esclavitza),
però hem de reconèixer que en
definitiva nosaltres en som els
responsables.
Opressió i no reconeixement
Gran part dels nostres problemes provenen del fet de no
reconèixer-nos com a societats
pluriculturals i de no mediar simbòlicament aquesta diversitat.
Quan els ibèrics vingueren
aquí projectaren d’aixecar províncies de les seves respectives
nacions. Admeteren la diversitat:
lleis i poblacions per a europeus
i altres per a indígenes. Com que
la societat que instauraren era
senyorial, els indígenes estaven
al servei dels espanyols; encara
que conservessin molts dels seus
costums i la seva organització,
eren societats mediatitzades,
intervingudes. Als africans, portats com a esclaus, se’ls privà de
tota organització pròpia. Només
pogueren reunir-se en confraries,
allà on es respectaven les decisions dels concilis provincials. No
es contemplà la possibilitat que
sorgís quelcom nou com a combinació dels elements existents. El
mestissatge fou una realitat que
mai no es reconegué. Als mestissos, cada dia més nombrosos, els
fou negat un lloc social.
L’Amèrica Llatina com a projecte
Actualment, en aquesta figura
històrica de l’Occident mundializat,
el que ens proposa és l’occidentalització (és a dir, l’augment violent
de la productivitat per ingressar al
mercat mundial i que ells controlen,

pagant el preu de la carestia dels
serveis i la desprotecció estatal) o
la marginació històrica. El dilema
plantejat és el següent: assimilació a l’Occident mundializat en
condicions d’absolut desavantatge
i, per tant, discriminació, o la mort,
ja que avui no és possible la vida
de grans conjunts humans sense
posseir els béns civilitzadors
que inventa Occident. En aquest
moment, tots els governs llatinoamericans s’escarrassen a fer una
revolució industrial violentíssima
per posar-ho tot al servei d’aquest
plantejament que s’assumeix com
a inviable.
En aquesta tessitura, queda
espai per preguntar-se què és
l’AL? Té algun sentit aquesta
pregunta? Amotllar-nos a aquest
requeriments, no donarà com
a resultat assecar en nosaltres
aquests trets en els quals avui
en dia reconeixem la nostra font
de vida?
En principi un repte peremptori, un cataclisme econòmic, polític
i cultural, una situació d’extrema
agonia, és cert que pot provocar
el col·lapse d’una civilització, o
portar a lluites perllongades i
extremadament violentes de les
quals sorgeixi tal vegada una
nova situació, però amb el cost
d’immenses ruïnes i molts morts,
de pavorosos sofriments i d’una
injustícia atroç. Però també pot ser
l’oportunitat per tal que aquesta
cultura posi en moviment les seves energies més recòndites, de
manera que els inevitables sofriments siguin dolors de part a una
síntesi més complexa i superior.
En resum, ens toca travessar un
temps duríssim en el qual ningú
no ens estalviarà el dolor. Depèn
de nosaltres que l’esforç vagi

més enllà de nosaltres mateixos
(traspassant el límit de les nostres
possibilitats i de les nostres forces) per tal de refundar-nos més
sòlidament des del punt òptim de
nosaltres mateixos, i no el dolor de
la degradació creixent de les majories i la violència incontenible per
la insolidaritat de les elits, preocupades per construir i salvar illots
de modernitat trasnacionalitzats.
Conclusió
Tot consisteix a veure un sentit
a l’esforç. I això succeeix quan
hom no és la víctima de quefers
aliens sinó el subjecte organitzat
d’un projecte amb sentit. És a dir,
que mentre els líders no reconeguin als pobles el seu estatut
de persones conscients i dignes,
posseïdores d’una idiosincràsia
i cultura pròpies, i mentre els
mateixos pobles no reconeguin
la pròpia vàlua i no s’estimin a si
mateixos, fins i tot enmig de les seves insuficiències, i mentre aquest
reconeixement no desemboqui
en organitzacions de base i creixent capacitació, no serà viable
l’Amèrica Llatina. I, reconèixer els
pobles com a subjectes històrics
i que els pobles es reconeguin a
ells mateixos. I que els diferents
subjectes històrics que componem
l’AL ens mediem simbiòticament i
així pugem compondre un veritable cos social.
El repte d’aquesta hora històrica és construir aquesta democràcia real que ens donarà la
consistència que necessitem per
tal d’afrontar el desavantatge i la
discriminació inicials en la relació
amb l’Occident desenvolupat,
de manera que aconseguirem
revertir-les en interdependència
q
simbiòtica.
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L’arribada d’Europa a l’Àfrica i a l’Àsia

L’a
ltr
e

São Paulo, SP, Brasil

Durant el 1998 es “celebra” el Cinquè Centenari de l’arribada d’Europa – especialment Portugal- a
l’Àfrica i a l’Àsia, que va significar, també en aquests Continents, un gir important en la seva vida. Si
hem rebut tanta solidaritat durant el 1992, és important que acompanyem aquest aniversari estudiant
el que va significar, de manera que descobrim que “l’Ordre Nou” que llavors va començar va afectar
tots els països de la Terra i que, avui, en un context mundialitzat, en tot el tercer món tenim una
mateixa problemàtica, amb unes arrels que ens són comunes.
“I, si més món hi hagués, allí hi
arribaria”; aquest vers ens mostra
la utopia i la desmesura en el pas
del segle XV al XVI.
No sense raó, el més gran poeta de la llengua portuguesa, Luís
de Camoës (1524-1580), en el seu
poema èpic Os Luisiadas, canta
que a l’Àfrica els portuguesos havien establert els seus assentaments
marins, que a l’Àsia regnaven sobirans i que a Amèrica llauraven les
terres del Brasil, disposats a arribar
més enllà, “si més món hi hagués”.
Els historiadors europeus fixen
l’adveniment de la modernitat en
dos fets capitals: el “descobriment”
de les Amèriques (1492) i la reforma protestant (1517). El primer va
desplaçar l’eix del món des del Mediterrani fins a l’Atlàntic; el segon
va desplaçar l’eix espiritual des de
la comunitat a l’individu, afegint a
la divisió entre l’ortodòxia oriental i
la cristiandat llatina, la nova divisió
entre protestant i catòlics a l’occident cristià.
Una mirada més àmplia afegiria al descobriment d’Amèrica
un altre esdeveniment cabdal: la
incorporació de l’Àfrica negra –al
sud del Sàhara– a l’espai econòmic i polític dominat per Europa,
i l’obertura, amb Vasco de Gama
(1497-98), de les rutes marítimes
cap a l’Índic i el Pacífic. Àsia, lligada
fins llavors al circuit comercial pel
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camí terrestre –la ruta de la seda
que anava de la Xina als ports del
Mediterrani– passa a transportar
els seus productes, sota el control
portuguès, per la ruta marítima africana i el cap de Bona Esperança i,
sota control espanyol, per la ruta de
les Filipines a Acapulco, a Mèxic.
A l’eix espiritual de la reforma
protestant, s’hi hauria d’afegir el
xoc dels cristianisme amb les altres
religions: les natives d’Amèrica
i d’Àfrica i les grans religions de
l’Orient (l’hinduisme a l’Índia, el budisme a Sri Lanka, el confusionisme a la Xina, el xintoisme al Japó,
i la versió asiàtica i afro-oriental
de l’islamisme). Aquesta aventura,
de vegades guerra espiritual, va
reobrir el capítol de les missions,
tornant a col·locar en el cor del
cristianisme qüestions tan crucials
com les de la inculturació i les de la
justícia i la llibertat en una situació
de colonialisme i de fusió entre la
creu i l’espasa en les tasques de
l’evangelització.
La qüestió de la inculturació
està present en la perplexitat d’un
Francesc d’Assís, en la controvèr-

sia dels rituals xinesos amb Ricci
a la Xina, o dels ritus malabars i
dels intents d’indigenització amb
De Nobili a l’Índia i amb Sahagún
a Mèxic. La causa de la justícia i
de la llibertat explota a les Amèriques en el crit dels indis sotmesos
i dels africans esclavitzats, i en la
interpel·lació d’un Montesinos o
d’un Las Casas o en la compassió
de Pere Claver.
En l’aspecte econòmic no s’entén la modernitat sense l’Àfrica
i sens la construcció d’un nou
sistema esclavista, motor i ànima
de tota l’expansió econòmica dels
segles XV al XVIII i de part del XIX.
En tot aquest període, el sucre
americà va substituir les espècies
d’Orient com a primer producte
del comerç internacional, seguint
immediatament dels esclaus (més
de 13 milions) que varen alimentar
el tràfic transoceànic per produir
sucre a les illes de l’Atlàntic i a
les Amèriques. Quan el cotó desbanca el sucre en l’avantguarda
del mercat mundial, encara seran
els esclaus del sud dels EUA, del
Carib i del nord-est del Brasil, els

La dansa de les plantes i dels animals

D’Amèrica cap als altres continents:
blat de moro, iuca, moniatos, fesols, cacau i tabac.
D’Europa cap a les Amèriques:
blat, llenties, raïms, bestiar boví, equí i de llana.
D’Àfrica cap a d’altres continents: melca, tubercles.
D’Àsia cap als altres continents: arròs, soja, pebre, clavell d’espècia, canyella, nou moscada, mango, llimona, taronja, cafè, canya de sucre.
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que abastiran els primers telers de
vapor de la naixent indústria tèxtil
anglesa de Manchester.
La nova “imatge del món” produïda per la circumnavegació de
Magallanes i Elcano (1519-1522),
per la reinvenció de l’espai mundial
per mitjà de l’articulació mercantil
marítima entre Europa, Àfrica, Àsia
i Amèrica, no es pot entendre sense
aquest centralisme del sistema
esclavista i d’Àfrica, que va proporcionar mà d’obra per a totes les
empreses “modernes”. És d’Àfrica
d’on arriben els esclaus al Brasil,
a l’Amèrica hispana, holandesa,
francesa, anglesa, danesa... i fins
i tots a les plantacions de l’Índia i
les Filipines.
Durant els segles XV i XVI,
quan el cristianisme, tant el catòlic
com el reformat, es va comprometre amb l’empresa mercantil colonitzadora europea i amb el sistema
esclavista, va decretar també la

seva tràgica incapacitat de fer-se
africà amb els africans, americà
amb els americans, xinès amb els
xinesos; de mantenir les diferències sense generar discriminacions
culturals i racismes ètnics. En
l’asimetria entre senyors i esclaus,
entre colonitzadors i colonitzats,
les dones indígenes i africanes
varen pagar un tribut molt penós,
engendrant, en la violència soferta,
fills sense pares, essent com eren
mares sense espòs, mestissos
condemnats a refusar l’herència
cultural, religiosa i espiritual de les
seves mares, per abraçar la llengua, la fe i el projecte d’uns pares
que molt poques vegades havien
de conèixer.
Les noves rutes marítimes varen col·locar finalment els primers
fils del teixit del sistema de mercat
modern i els principis de la mundialització de l’economia.

q

Cronologia dels descobriments portuguesos
1415: Els portuguesos arriben al nord d’Àfrica:
conquesta de Ceuta.
1424: Expedició militar a Canàries, comandada
per D. Fernando de Castro.
1425: Inici del poblament de les illes Madeira.
1427: Inici del reconeixement de les illes Açores
per Diego de Silva.
1434: Gil Eanes travessa el cap Bojador.
1441: Nuno Tristão descobreix Cap Blanc.
1444: Nuno Tristão descobreix el riu Senegal i
Dinis Dias arriba a Cabo Verde
1446: Alvaro Fernández arriba a Guinea Bissau.
Portugal passa a disputar, per mar, el
tràfic d’esclaus, or i vori, monopolitzat fins
aleshores pels àrabs a través de les rutes
transaharianes.
1452: Viatge de Diogo de Teive per l’Atlàntic
Occidental i descobriment de les illes açorenques de Flores i Corvo.
1455: Per la butlla Romanus Pontifex, Nicolau
V reconeix a Portugal drets exclusius de
possessió de les terres i rutes descobertes
al sud de les Canàries.
1456: Descobriment de les illes de Cabo Verde.
1460: Descobriment de Sierra Leone per Pedro
de Sintra.
1462: S’inicia el poblament de l’arxipèlag de
Cabo Verde.
1471: Juan de Santarem i Pêro Escobar descobreixen la Costa de la Mina (al golf de
Guinea)

1474: Rui de Sequeira sobrepassa l’Equador i
arriba al cap Catarina.
1482: Construcció de la fortalesa de S. Jorge de
la Mina que centralitzarà el tràfic esclavista
portuguès.
1482-86: Viatges de Diogo Cão; els portuguesos
descobreixen el litoral del continent africà
entre l’equador i la Sierra Parda, i contacten
amb el regne del Congo.
1485: Carta de navegació de Pedro Reinel.
1487-92: Viatges de Pere Cevilha de Portugal fins
a Etiòpia i l’Índia.
1488: Bartolomé Dias sobrepassa el cap de Bona
Esperança.
1494: Tractat de Tordesillas.
1497-98: Primer viatge de Vasco de Gama a l’Índia.
1500: Anant a l’Índia, «descobriment» de Brasil per
l’armada de Pedro Álvares Cabral
1502: Es fa a Lisboa el planisferi anomenat
Cantino.
1506: D. Lorenzo de Almeida arriba a Ceilan.
1507: Alfonso de Alburquerque arriba a Ormuz.
1510: Conquesta de Goa.
1511: Conquesta de Malaca.
1512: Els portuguesos arriben a les Moluques.
1513: Jorge Álvares arriba a la Xina.
1514: Arriba a la cort del Xa de Pèrsia la primera
ambaixada portuguesa.
1515: Els portuguesos arriben a Timor.
1543: Els portuguesos arriben al Japó.

Dilatar la fe i l’imperi

Darci Ribeiro caracteritza
Portugal i Espanya en l’era
dels “descobriments” com a
imperis “mercantil-salvacionistes”.
Vasco de Gama va partir
cap a l’Índia a cercar-hi cristians i espècies. Com que tenien notícies d’un regne cristià a
l’Àfrica governat pel sacerdot
Joan d’Etiòpia, i de cristians
a l’Índia, els portuguesos
planejaven establir una aliança
militar amb regnes cristians
contra els musulmans, fent-los
la guerra a partir de la seva
reraguarda.
En la seva navegació cap
a l’Índia, després del Cap de
les Tempestes, a cada punt de
la costa que arribava, Vasco
de Gama preguntava pels
cristians, però només trobava musulmans. Finalment,
a l’Índia, juntament amb els
hindús i musulmans es trobà
amb els cristians de ritus
malabar, hereus de la predicació de l’apòstol sant Tomàs,
com recull la seva tradició. El
projecte dels reis portuguesos
de “dilatar la fe i l’imperi”, mostrava doncs la doble cara dels
descobriments: afany missioner, que porta Francesc Xavier
a l’Índia, el Japó i la Xina,
“doncs només al servei de Déu
naveguem”, i empresa mercantil, com a mitjà per trencar
el monopoli venecià-musulmà
en el comerç de llarg abast
que arribava al Mediterrani.
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Les quatre deficiències del mercat
José Ignacio González Faus

Barcelona

Potser s’esdevé amb el mercat el mateix que succeeix amb
la mecànica de Newton: sembla
evident i insuperable fins que
Einstein posa en relleu que només
té vigència en unes dimensions
“petites” i deixa de funcionar a
mesura que la velocitat del sistema s’apropa a la velocitat de la
llum (llavors caldrà recórrer a la
mecànica quàntica i a la teoria
de la relativitat). Si s’al.legoritza
l’exemple, cal dir que la “planetització” del món equival a aquest
“aproximar-se a la velocitat de la
llum” o a superar els límits de les
pròpies dimensions. Llavors deixa
de funcionar el mercat i posa en
relleu les seves quatre grans “Deficiències”...
1. El mercat detecta malament.
No descobreix les necessitats
bàsiques sinó els capricis refinats. A escala mundial, no atén
la demanda de la majoria sinó les
possibilitats de la minoria. Marx ja
havia percebut aquest perill quan
escrigué que, si en un país, hi ha
mil persones sense calçat però
que no se’l poden pagar, aquestes mil persones simplement “no
existeixen” pel mercat. En grans
dimensions, la llei de l’oferta i la
demanda, la qual cosa és molt diferent. La principal característica
de l’economia de mercat és que el
seu objectiu principal no és produir béns i serveis per tal de satisfer les necessitats, sinó mercaderies per a ser venudes i obtenir un
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benefici. Des d’una òptica simplement humana, que sosté que els
drets primaris dels pobres són més
sagrats que els drets (secundaris
o terciaris) dels poderosos, hi ha
aquí una greu deficiència que no
només és ètica, sinó que acaba
essent també econòmica.
2. El mercat distribueix pitjor.
Amb la mundialització de
l’economia, ja no és possible (o ho
serà cada vegada menys) imposar
correccions al mercat. Cada vegada
els Estats disposen de menys mitjans per fer la redistribució que el
mercat no fa. El poder econòmic
és més fort que el polític i no està
gens democratitzat: va quedantse en mans de les multinacionals,
que són una altra versió de la
“planificació central” i que poden
imposar la seva voluntat, perquè
si un Estat els exigeix humanitat i
justícia se n’aniran a un altre lloc.
La competivitat que es reclama al mercat és cada vegada més
difícil si es vol una distribució no
ja “justa” sinó simplement “no
insultant” de la riquesa: ja que
cada vegada més aniran apareixen
més “dragons” (de l’est o de qualsevol altre lloc) que hauran après
la nostra lliçó i aplicaran els mateixos procediments amb els quals
antany es desenvolupà Occident,
obligant-nos a tornar a la situació
social del s. XIX, sota pena de
perdre tota la competitivitat. En
els següents anys assistirem a un
desmantallament progressiu de

totes les conquestes de la classe
obrera dels dos segles anteriors,
com a única solució de no ser
escombrats del mapa comercial.
Potser aquest procés ja ha
començat: fins fa molt poc, el treball era vist per a molta gent com
un dels camps més importants de
l’explotació de l’home per l’home.
En aquests moments, tenir feina
(en condicions molt sovint inferiors a les de fa pocs anys) és vist
com un privilegi gairebé injust,
o com una meta quasi benaventurada. En l’àmbit mundial, tenir
feina és el que més interessa: ja
no importa en quines condicions.
Que el salari sigui una magnitud
irrenunciablement ètica, no només merament econòmica, perquè
afecta persones i no mercaderies
(com intentà subratllar la doctrina
social de l’església, encara que
després la mateixa església fou
la primera de no acomplir-ho), és
quelcom mancat de sentit: des de
l’abstracció d’un mercat “global”
no es veuen persones sinó “capital
variable” o “massa salarial”. Hi ha
res més impersonal que una massa? D’aquí al retorn a l’esclavitud
com a forma de supervivència,
potser només hi ha un pas.
3. El mercat és malversador.
El malversament del costat de
l’oferta converteix la suposada
“mà invisible” de les visions bucòliques del mercat en un realíssim “puny de ferro”. Per més vàli-

des i estimulants que puguin semblar les crítiques de certs autos,
el que més desanima és la solució
que proposen i que es resumeix
a “democratitzar l’economia”. Un
element realisme mostra que la
democràcia en l’economia és avui
en dia tan lluny (com a mínim!)
com podia ser la democràcia política en temps de Lluís XIV. I per
posar un exemple fàcil d’aquest
“malversament de l’oferta” (que
segurament no serà el més important però sí que és dels més
visibles) pensem un moment en el
món de la propaganda.
Avui, la propaganda és la
major demanda que existeix en
el mercat: per això resulta tan
cara, i porta al mercat a un grau
d’abstracció desconegut en els
seus orígens: “la veritable demanda ja no és la de mercaderies
sinó la de com col·locar-les”. El
màrqueting és exactament la mort
del mercat. Per què la publicitat,
si és tan cara, a més de tan falsa
i lògicament tan inútil? Doncs,
perquè en la situació actual “ja no
es tracta de millorar el producte,
sinó de millorar l’impacte”, fins
i tot encara que aquesta millora
encareixi en gran manera el producte. El consumidor difícilment
sabrà prescindir-ne; i així tothom
viu per sobre de les seves possibilitats, i sent que viu per sota de
les seves aspiracions. La propaganda es converteix així en una
mena de aspiracions. En salaris i
assegurances es pot estalviar, però
en publicitat és impossible.
Resulta així que el consumidor
paga una espècie d’impost indirecte emmascarat. I es troben encara
molt lluny a l’horitzó històric, els
temps en els quals la consciència

democràtica del ciutadà el porti a
prescindir de tots els programes
en els quals apareguin anuncis
i dels productes que s’anuncien
en moments inconvenients. Els
ciutadans tenen aquest poder,
però o no en saben o no desitgen
utilitzar-lo.
4. El mercat degrada.
En convertir-se en sistema global, que ha sortit d’una regió de la
vida per tal de configurar la totalitat de la convivència humana,
el mercat degrada (converteix en
“mercaderies”) moltes activitats
humanes que tenen massa dignitat
com per a ser objecte de compravenda. La primera és la “força de
treball“ de la persona. No és que
això sigui nou: “l’ofici més antic
del món” consisteix a convertir
quelcom tan sagrat com la intimitat sexual en matèria de mercat;
subjecte a la llei de l’oferta i de
la demanda. I el “pecat major”
(segons alguns antics sants) era
convertir en mercaderia les possibilitats religioses de l’ésser humà:
la simonia. Les relacions laborals
passen a ser en el capitalisme una
espècia de prostitució o de simonia: per això tota la seva gràcia
rau en el fet d’obtenir “allò que no
es pot pagar”; a obtenir el màxim
bo i pagant el mínim.
A partir d’aquí, la relació de
mercat es converteix en l’única
relació humana que existeix. La
informació deixa de ser un dret
indispensable per poder exercir
la democràcia, i passa a ser una
mercaderia: se’ns informa d’allò
que “dóna diner”, no del que
necessitem saber per decidir. La
democràcia es degrada en un
autèntic mercadejg de vots, i els

discursos electorals són el tipus de
llenguatge més semblant als anuncis de televisió. “Tot és Mercat”. I
així, arribem al vessant teològic
del tema.
Com a conclusió...
Un home tan poc sospitós
com Marx Weber escriu: “quan el
mercat s’abandona a la seva pròpia
legalitat no repara sinó en la cosa,
no en la persona, no coneix cap
obligació de fraternitat ni de pietat, cap de les relacions humanes
portades per les comunitats de caràcter personal. Totes són obstacles per al lliure desenvolupament
de la mera comunitat de mercat...
El mercat “lliure”, és a dir, el que
no es troba subjecte a normes
ètiques, amb la seva explotació de
la constel·lació d’interessos i de
les situacions de monopoli i el seu
regateig, és considerat per tota
ètica com una cosa abjecta entre
germans”. En temps de Weber
aquesta lògica encara tenia cert
contrapès. Avui ja no.
Dit amb altres paraules: pot
discutir-se allò que digué Dostoievski: “si Déu no existeix, tot
està permès”; el que em sembla
innegable és que si només existeix el mercat, tot està permès. I
manifestar que és cap allà on ens
encaminem seria exposar el significat de la crisi actual.
La crisi actual revela que el
capitalisme i l’Estat del Benestar
són incompatibles: durant algun
temps no ho semblà perquè la por
al comunisme féu que el llop es
presentés amb pell d’ovella. Caigut
el primer, el capitalisme revela la
seva veritable dinàmica: la d’un
“aparheid” econòmic que crea un
Estat de malestar amb illots de
súper luxe.
q
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Déu té un somni…
Manifest de l’Assemblea del Poble de Déu

En la primera Assemblea del Poble de Déu, celebrada a Quito, Equador, en ocasió dels polèmics
500 anys, el 1992, es va llançar aquest manifest. En la seva utòpica senzillesa i en la seva apassionada esperança, diu el que aquestes Assemblees del Poble de Déu volen ser: una mobilització macroecumènica; un anar-se trobant en diàleg, en solidaritat, en lluites comunes i en somnis, la gent amb
fe i compromís de la nostra Pàtria Gran, l’Abya Yala.
Les diferents esglésies cristianes, les religions índies i les religions afroamericanes, en un macroecumenisme que respecta les respectives identitats i suma al mateix temps la consciència comuna de
ser aquesta Pàtria Gran i l’opció comuna per als pobres en es processos d’alliberament.
Aquest somni, que és un deure, que és la nostra vida, és el propi somni de Déu per a la nostra Abya
Yala.

A

quí, a l’Equador, a la meitat del nostre Continent, estem reunits 486 germanes i germans de 20
països de la Pàtria Gran – indígenes, negres, mestissos, blancs -, acompanyats per germanes i germans
de l’Àfrica, l’Amèrica del Nord, Àsia i Europa. És la
primera Trobada Continental de l’Assemblea del Poble
de Déu. Som creients de moltes confessions cristianes (evangèlics, catòlics, moravians), i membres de
religions indígenes i negres: laiques i laics, pastors,
pastores, sacerdots, religioses, religiosos i bisbes. Una
humil però joiosa i prometedora confluència de germanes i germans, que testimonien la seva fe en el Déu
de la Vida i compromesos amb el caminar alliberador
dels nostres pobles.
En el context polèmic del Vè Centenari, sense la
més mínima pretensió de contestar altres veus, volem
contribuir, enfortits pel Déu de la Vida, a la memòria i
el compromís alternatius d’aquesta data que ens convoca. Aquest primer encontre ens ha sorprès a tots,
i s’ha desbordat a si mateix. No podem escriure un
document final, tancant en poques pàgines la riquesa de l’experiència de Déu i dels desafiaments d’una
recerca comuna que hem conviscut en aquests cinc
dies lluminosos. Volem simplement donar testimoni
d’algunes vivències més grans, per alegria i estímul
d’altres moltes germanes i germans del Continent i del
Món, amb qui caminem en solidaritat.
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DÉU SEMPRE ÉS MÉS GRAN. Hi ha veritablement un
únic Déu, de tots els homes, i més enllà i més a prop
de tots ells, Pare i Mare de tots nosaltres, viscut en la
diversitat de les expressions religioses de les diferents
cultures i trobat en la natura, en el propi cor i en els
processos de la història. Aquest Déu és el nostre Déu.
La nostra fe se’ns ha descobert i volem proclamar
agraïts, aquest descobriment.
DÉU TÉ UN SOMNI. I aquest somni coincideix,
complementant-nos, amb els millors somnis de totes
les persones i de tots els Pobles: la Vida, en el temps
i més enllà de la mort, la Pau de la Justícia, la Llibertat de la diversitat, la Unitat de la família humana, en
un sol Món sense primer ni tercer, dins de la Llei suprema de l’Amor. I aquest somni és el nostre somni. I
aquí hem reafirmat el dret dels nostres pobles a tenir
un somni d’aquesta utopia que pot i ha de convocar a
la coherència quotidiana, a la resistència i a l’organització, incendiant, contra la nit, la nostra esperança.
EL POBLE DE DÉU SÓN MOLTS POBLES. Totes
aquelles persones, comunitats i Pobles que assumim
aquest somni-projecte de Déu, som el Poble de Déu.
Cap religió, cap església, pot atorgar-se l’exclusivitat
de ser aquest poble. S’exclouen, això sí, del Poble de
Déu tots aquells i aquelles que es neguen a assumir

aquest somni de Déu i del seu Poble, servint els déus
del capital, de l’imperialisme, de la corrupció i de la
violència institucionalitzada. Per aquest culte idòlatra, en la nostra Amèrica i en tot el Tercer Món, cada
vegada són més els pobres i cada vegada són més els
empobrits. En el nostre continent, després de tantes
condemnacions i prepotències religioses, volem proclamar aquesta realitat majoritària que s’expressa,
sobretot, en les religions indígenes, en les religions
afroamericanes i en les diverses confessions cristianes. Les cristianes i els cristians presents en aquesta
trobada ens sentim profundament cridats a la conversió. Públicament, en nom de milions de germans
i germanes que senten com nosaltres, i per suplir,
potser, l’omissió oficial de les nostres esglésies, demanem perdó als Pobles Indígenes i als Pobles Negres de
casa nostra mateix, tantes vegades condemnats com
a idòlatres i secularment sotmesos al genocidi i a la
dominació.
EL VERITABLE ECUMENISME ÉS MÉS GRAN QUE
L’ECUMENISME, perquè l’Oikumene és tota la terra
habitada. En aquesta primera trobada de l’Assemblea
del Poble de Déu hem experimentat que, a més de
potenciar cada dia més l’ecumenisme entre les esglésies cristianes, hem d’obrir-nos al macroecumenisme.
Una paraula nova per expressar una realitat i una
consciència noves. Fil conductor de tota la trobada,
és el tema central de debats, confluències, tensions,
recerques i esperances. És un ecumenisme que té les
mateixes dimensions universals del Poble de Déu. En
aquest descobriment hem començat a despullar-nos
dels nostres prejudicis i hem abraçat amb molts més
braços i molts més cors el Déu únic i més gran. Moltes
llengües, cants, símbols, gestos – amb les ànimes i els
cossos en dansa i en adoració – ho testimonien i ho
celebren.
DÉU I EL SEU POBLE FEM LA HISTÒRIA. Tots nosaltres, ja de sempre, participem en les lluites i orga-

nitzacions indígenes, negres, camperoles, obreres, de
dones, sindicals, polítiques i del moviment popular
en general. Però en aquesta trobada i precisament per
reconèixer-nos Poble de Déu en aquesta Abya Yala, la
nostra Pàtria comuna, renovem el nostre compromís
amb totes les lluites del continent: en l’afirmació de
la identitat indígena, negra i mestissa, en el projecte
popular de la conquesta de la terra i de la vida digna
per a tots, sense oligarquies privilegiades i sense majories marginals; en la lluita organitzada, no solament
dels nostre Pobles del Tercer Món, i en la intersolidaritat amb tants germans i germanes del Primer Món,
contra l’ordre mundial del capitalisme alternativa dels
processos amb què els nostres pobles construeixen
l’altra democràcia, la de les filles i els fills de Déu,
agermanats entre si.
NO LLANCEM UN DOCUMENT; FEM EXULTANT INVITACIÓ. Amb el Popol Vuh, llibre sagrat dels Maies,
cridem: “Que tots s’aixequin, que tots siguin convocats, que ningú quedi enrere. Que arribi l’alba”. Amb
la veu negra del pastor Martín Luther King cantem:
“Tinc un somni: un dia tots respectaran la dignitat
i el valor de la persona humana”. I per la veu alliberadora de Jesús de Natzaret, que la fe cristiana acull
com a presència encarnada de Déu, reconeixem que
“aquestes coses noves ja comencen a succeir”, i per
això, malgrat tants signes de misèria o de mort, ens
redrecem, units i aixequem els caps al sol i al vent de
la Pàtria Gran, perquè “el nostre alliberament és cada
vegada més a prop”.
L’ASSEMBLEA DEL POBLE DE DÉU CONTINUA LA
SEVA MARXA. Nosaltres, veus d’Amèrica amb altres
moltes veus, mans de l’Afroameríndia amb altres moltes mans, somnis del somni de la nostra Abya Yala,
signem ara aquesta invitació fraterna que tantes germanes i germans han signat, durant aquests 500 anys
d’invasió i de resistència, amb el segell més gran de la
pròpia sang.

q

Com estem de diàleg interreligiós?
- El nostre somni, és “el somni de Déu”, o ens comportem com a “croats” de la nostra església, del nostre
moviment religiós?
- Els que formem part de l’església cristiana, reconeixem el valor de les religions ameríndies, afroamericanes, de l’Islam, del judaisme...?
- Quants formem part d’una església cristiana, què fer per a que l’ecumenisme creixi en el coneixement,
en les celebracions, en la vida diària...
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Cuba 1998:
un segle enfront de l’imperi
María López Vigil

Managua, Nicaragua

El 15 de febrer de 1998 va esclatar en aigües del Carib, enfront
de la ciutat de l’Havana, el cuirassat
Maine. La nau de guerra nord-americana romania atracada al mar des de
feia mesos, en una tensa vetlla, a
l’aguait del que succeís a l’illa.
A Cuba, cubans i cubanes
combatien victoriosament des de
feia tres anys contra les tropes
espanyoles. “La guerra necessària”
convocada per José Martí el 1895,
després de desenes d’alçaments i de
temptatives de negociació, arribava
a la fi.
També arribaria així a la fi l’imperi espanyol a Amèrica, edificat
quatre segles enrere sobre la pólvora
i al sang de milions d’indis i negres.
Cuba, la més preuada possessió
d’Espanya, la nineta dels ulls de la
Corona, lluitava fidelment –l’última
de totes les colònies– per la seva
independència. Un exèrcit perfectament equipat de 200 mil espanyols
estava a punt de rendir-se davant
l’empenta de 50 mil combatents que
empunyaven matxets esmolats i la
senyera de l’estel solitari.
Fou el govern dels EUA qui va
fer explotar el Maine, però en va
acusar els espanyols. Necessitava
l’explosió d’aquell vaixell com a
pretext per declarar la guerra a
una Espanya extenuada i així entrar en un conflicte ja decidit. La
destrucció del Maine va resultar un
negoci rodó: amb uns pocs mesos
de combat i la baixa de 200 marines
i pels Tractats de París (desembre
de 1898) els EUA s’apoderaven de
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la propera illa caribenya de Puerto
Rico i de les llunyanes i riquíssimes illes Filipines, últims vestigis
d’aquell imperi hispà “on no es
ponia el Sol”.
I es va quedar Cuba. La suprema
i declarada aspiració del govern
nord-americà era, des de principis
de segle, que Cuba caigués a les seves mans “com una fruita madura” i
així convertir-la en un estel més de
la bandera ianqui. El 1898 va sonar
l’hora de l’oportunisme. Les tropes
nord-americanes es van quedar a
Cuba quan sortiren les espanyoles i
governaren l’illa fins el 1902. Condicionaren la seva sortida a l’establiment de la base militar de Guantánamo, a l’est de Cuba, i a la inclusió
en la Constitució de la naixent
república de l’anomenada “esmena
Platt” figura jurídica que garantia al
govern dels EUA de poder intervenir
en els afers intens cubans sempre
que ho volgués, estratagema que
no emmascarava la realitat: Cuba
havia guanyat la guerra però no la
independència, deixava de ser una
colònia espanyola i començava a ser
una colònia dels EUA.
El 1998 el món commemora el
centenari d’una data de plom amb la
qual es va tancar un segle i s’obria
el següent. A Espanya, el sol imperial arribà a un ocàs sense retorn.
El 1898 fou la fi d’un món per a
tota una generació, que va haver
de mastegar cendres d’humiliació i
desfeta. El 1898 és una data tràgica
amb la qual es va inaugurar un nou

segle, marcat per l’arrogància d’un
altre imperi, encara no humiliat ni
desfet. Amb la intervenció a Cuba
s’iniciaren les guerres imperials
dels EUA, que han omplert tot el
segle XX. Des d’aquell 1898 contra
Espanya per annexionar territoris a
l’imperi, fins al 1991 contra Iraq per
garantir petroli a les maquinàries de
l’imperi, la lògica ha estat sempre la
mateixa, la lògica de la força imposada i de la prepotència.
Quan les tropes nord-americanes
sortiren de Cuba el 1902 deixaren
un monument en el mur del port de
l’Havana, erigit en honor a les víctimes nord-americanes de l’explosió
del Maine. Una àliga imperial de
bronze coronava dues esveltes columnes blanques. Seixanta anys després, el gener de 1959, els cubans
enderrocaren l’àliga i van destrossar
les seves gegantesques ales esteses.
Perquè no volés mai més. S’iniciava
la revolució, una gesta que encara
avui continua apuntant cap a les
mateixes finalitats que va assenyalar Martí: independència nacional i
justícia social.
Des de fa quatres dècades, la
revolució cubana és nacionalista:
afirma la dignitat de la nació i
té veu pròpia. I malgrat els bloqueigs, de Helms i Burton, continua
apostant pel socialisme: ciments
d’equitat, igualtat d’oportunitats
per a tothom. Això desafia l’imperi,
promotor de la inequitat capitalista
i de relacions desiguals entre les
nacions de la Nostra Amèrica.
q

Puerto Rico:
a cent anys de 1898
Rafael Bernabé
Algun dia l’any 1898 es convertirà en tan sols una simple data
històrica. De moment, a Puerto
Rico continua essent quelcom més
intens: un problema plantejat,
una agenda incompleta, una ferida
oberta. El centenari de la guerra
hispanoamericana, de la intervenció cubana i de la invasió de
Puerto Rico pels EUA –més enllà
dels gestos oficials del règim colonial– serà a Puerto Rico motiu de
reflexió, de protesta, en cap cas de
celebració.
De les tres colònies (Cuba,
Filipines i Puerto Rico) arrabassades pels EUA a l’imperi espanyol en
a guerra de 1898, Puerto Rico era
la que per aquella data no havia
aconseguit organitzar una guerra
d’independència. Un segle després
és la que encara no s’ha lliurat del
règim colonial que s’inaugurà el
1898.
Els independentistes portoriquenys havien estat, però, els
pioners del projecte d’una Confederació Antillana. No solament això:
havien practicat aquesta solidaritat
antillana des del treball de suport
a Amèrica Llatina, fins la feina incansable de Betances a París –com
a representant dels revolucionaris
cubans– passant per la participació
en la guerra a la mateixa Cuba.
D’aquesta tendència sorgiran les
advertències més primerenques
davant l’amenaça d’una intervenció
nord-americana, que, en cas de
fer-se, tancaria el camí cap a una
vertadera independència i bloque-

jaria el projecte d’una confederació
caribenya. El segle XX ha confirmat
totes les pors dels revolucionaris
porto-riquenys.
Per a uns altres la lliçó seria
dolorosa. No hi ha cap dubte que
el 1898 va despertar inicialment
grans esperances en diversos sectors de la societat porto-riquenya.
No hi ha cap dubte que l’autoritarisme de l’antic règim espanyol va
assegurar que pocs lamentessin la
seva marxa. No era, en tot cas, els
EUA una república democràtica? No
havia sorgit d’una revolució anticolonial? No era, en tot cas, la terra
del granger, de la iniciativa, de la
igualtat d’oportunitats?
Des del mateix 1898 començaria a desplegar-se l’engany.
De 1898 a 1900 es manté a l’illa
un govern militar. Després, en
el 1900, s’estableix un govern
obertament colonial. Darrere de la
república es comença a detectar
l’imperi; darrere de la democràcia i
la igualtat d’oportunitats, el poder
dels grans monopolis econòmics;
darrere de la promesa desenvolupament econòmic, la subordinació de
l’economia illenca a les necessitats
de l’economia i del gran capital
nord-americà; darrere dels ideals
de Jefferson, el latifundi i el monocultiu de sucre.
Així, una figura com la de
Matienzo Cintrón explicaria les etapes de la seva desil·lusió amb la
república del Nord: “Abans crèiem
que la llibertat es podia aconseguir
sense vosaltres. Després vam creu-

re que es podia aconseguir amb
vosaltres i sense vosaltres. Avui
creiem que la vertadera llibertat...
no es pot aconseguir amb vosaltres, sinó sense vosaltres, potser
contra vosaltres”.
Cent anys després, què es
discuteix en el país? Com superar
el règim colonial. Com reorientar
l’economia a les necessitats del
país. Com resistir-nos a l’entrega,
implicada en les polítiques de privatització neoliberals, d’empreses i
sectors clau al capital transnacional. Com establir una nova relació
amb la natura, després que el capital la sotmetés al monocultiu unilateral de canya, per després quasi
matar l’agricultura i reemplaçar-la
per una urbanització i semi-industrialització particularment desarticulades i destructives.
Cap d’aquests problemes no té
solució fora d’un projecte d’unitat
caribenya: des del Carib mateix fins
aquest altre i mateix Carib que viu
i lluita en el Nord. Cap argument
contra la independència de Puerto
Rico s’empra més que la difícil
situació que viuen els pobles independents de la regió. No es pot
respondre a aquest argument si
no és vinculant la conquesta de la
independència de Puerto Rico a la
lluita dels oprimits i les oprimides
d’Amèrica Llatina per una nova
independència.
Fer passos en aquesta direcció
és la millor forma de recordar la
data del 1898.

q
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Carta avergonyida a la Humanitat exclosa
Hem hagut d’arribar a aquestes altures mortals del neoliberalisme imperant en tot el
món, per assabentar-nos que hi ha una humanitat que sobra.
Per saber que és “la fi de la Història”, de veritat, per a la major part de la família
humana.
Per aprendre, d’una vegada per totes, que Déu va calcular malament quan va decidir
sembrar d’Humanitat un planeta del seu Univers i ara li sobren en aquesta bonica terra
depredada el 80% dels seus fills i filles.
Per reconèixer, amb el més cínic dels fatalismes, que hi ha una Humanitat de primera
classe –que té dret a viure en el malbaratament– i una humanitat de tercera classe –que
té el deure de morir de gana–.
Sense volta de full, perquè hem arribat al límit de la Història. Perquè així ho ha
decretat el déu del mercat total; així ho executen els seus sacerdots –botxins per mitjà de
l’FMI o del Banc Mundial o dels 7 grans o dels governs de torn, en tots els països del globus
neoliberalitzat mortalment.
Reajustant. Desocupant. Inflant el deute social. Privilegiant la majoria privilegiada i
excloent la majoria exclosa.
Teòricament, per les declaracions i congressos, encara tothom és humà. En la pràctica,
una minoria ja s’ha deshumanitzat i la majoria ha de deixar de creure’s humana.
Teòricament hi ha un sol món (i per al mercat així és). En la pràctica n’hi ha dos: el
primer., que compta, el tercer, que sobra.
Àfrica ja és com un continental genocidi sistemàtic. En la Nostra Amèrica el 50%
de la població malviu per sota del nivell de pobresa. Només a l’Àsia hi ha 375 milions de
dones pobres. A l’Àsia, els tigres consentits es mengen les majories descartades. Segons
les previsions del Banc Mundial –el mateix–, durant aquesta dècada que tancarà el mil·leni
de les llums i les tècniques i les llibertats, la pobresa del món augmentarà en un 17%. A
Europa, als EUA, al Japó, el poder del lucre i la febre del consumisme ja han establert la
divisió neta entre el màrqueting i la vida, entre l’ésser i el patir, el sentir i el tenir sentit...
I ara resulta que jo, bisbe, estic escrivint estúpidament aquesta carta a aquesta
majoria sobrant, nascuda en mala hora, a aquesta Humanitat exclosa sistemàticament. A
vosaltres que, en principi, serieu també germanes i germans nostres, fang del nostre fang,
sang de la nostra sang, esperit del nostre esperit, imatges vivents del Déu Vivent, en qui
encara tenim el coratge de creure, blasfemant-lo.
El cert és que us escric des de l’ira, des de la vergonya, des de la impotència.
No m’hauria d’atrevir a anomenar-me germà vostre, perquè no comparteixo la vostra exclusió. Perquè jo encara compto. Perquè jo no passo gana. Perquè tinc un lloc i un
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nom i una certa pau social. Perquè no crido, ni em revolto, perquè fins i tot potser justifico
amb estadístiques i previsions, l’homicida i suïcida marxa d’aquesta humanitat neoliberal
elegantment embrutida, tècnicament sense ànima.
Podria parlar-vos de déu, del Déu de la Vida, del Pare de Jesús. Però, com parlarvos de Déu en ple neoliberalisme assassí, sota aquest neó de tenebres apocalíptiques,
mentre se us nega – a vosaltres, la majoria de la família humana de Déu– l’aigua i la sal,
el pa i l’aire, un nom en el llibre de la vida i un lloc al sol avergonyit?
Les Esglésies de Jesús, les religions de Déu, som aquí. (Les esglésies de Jesús
disposades a celebrar triomfalment dos mil anys d’Evangeli suposadament viscut). Som
aquí, veient passivament com es descompon la família humana, que Jesús ens va ensenyar
a reconèixer com a filla de Déu i que totes les religions confessen com l’esclat més gran
de la Divinitat. Còmplices o estupefactes, som aquí les Esglésies, les Religions. Callades,
esperant un miracle o un diluvi. Vivint també del lucre que mata. Anunciant encara resignació. Fent espectacle alienant. Sense profecia, sense testimoni. Oblidant el riu cabalós de
sang màrtir que ha sortit de les nostres pròpies entranyes. Endutes per la Història, en lloc
de fer Història, fermentant-la. Negant-nos com a Religió i com a Església; negant de fet el
Déu en qui creure; blasfemant, amb la nostra passivitat, la seva Passió i Glòria; descartant
el Regne que Jesús anuncià, pel qual va anar a la creu i per al qual ressuscità amb les
llagues encara obertes...
Jo doncs, bisbe, a més, us escric a tots vosaltres, germans, germanes per dir-vos...
Què us diré, si no faig, si no m’entesto, si no m’indigno profèticament amb el cor i amb el
cap i amb les mans, amb molts altres cors i caps i mans, per actuar, per invertir, per revolucionar, negant-nos al mutisme, a la por, a la mort, rebutjant la fi de la Història, imposant
el dret a la Vida, compartint el goig humà de la convivència universal, donant la raó de la
nostra esperança, fent Déu creïble?
No crec que sigui hora de lletres ni sermons. És hora de l’acció eficaç, el temps
urgent de la solidaritat, el «Kairós» de l’esperança indignada i de l’amor polític i de l’economia del Regne.
Volia recordar-vos les Benaurances de Lluc i recordar-me les subsegüents Malaurances. I el capítol 25 de l’Evangeli de Mateu. I el Manament Nou del Testament de Jesús.
Però prefereixo callar. I escoltar-vos. Escoltar aquests esgarips de l’Evangeli i de les
vostres vides prohibides.
Perdoneu-nos. Compadiu-nos. Fets els comptes veritables, a la llum de la Vida i de
l’Amor, quina és la Humanitat més exclosa, la que és exclosa o la que exclou?
Pobres de la Terra, inclosos privilegiats en el cor de Déu, salveu-nos el que encara
ens resta d’Humanitat, estoveu-nos el cor de pedra, agermanats i lliures, pels corrents
d’aquesta Història nova que el Déu de la Vida segueix somniant per a la Humanitat sencera, filla seva.
Pere Casaldàliga
Bisbe de São Félix do Araguaia.
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Amèrica Llatina: sis vegaDES més violenta
que la mITJANa mundial
La OEA diu que la violència està fora de control a l’Amèrica Llatina
El secretari general de l’Organització d’Estats Americans (OEA), César Gaviria, diu que
l’avenç de la violència a Amèrica Llatina està
escapant-se del control dels governants.
Segons ell, el nombre d’assassinats en
els països llatinoamericans (30’7per cada mil
habitants cada any) és sis vegades major que
la mitjana mundial; “aquest augment no és
una tendència mundial, sinó llatinoamericana”, va afirmar Gaviria en un seminari sobre
criminalitat urbana a Rio de Janeiro en el
qual hi participava també el director del Banc
Interamericà pel Desenvolupament (BID),
Enrique Iglesias, i el vicepresident del Banc
Mundial per a Amèrica Llatina, Shahid Javed
Burki.
Gaviria va dir que al contrari del que
passa als EUA on està directament relacionat
amb la pobresa, el creixement de la violència
a l’Amèrica Llatina es deu a la desigualtat social, la urbanització desordenada, la
tolerància en el consum d’alcohol i la tinença
d’armes, la corrupció, la impunitat i les injustícies comeses en l’acció policial.
Les policies dels països llatinoamericans
van néixer com a apèndixs de les forces militars, mentre que el control del combat o la
violència ha de ser civil i judicial, va afirmar.
Enrique Iglesias va dir que el ritme accelerat d’urbanització, de marginació i d’atur
engendra el caldo de cultiu de violència i
la consegüent pèrdua de confiança en les
institucions democràtiques. El narcotràfic va
ser assenyalat com un factor addicional, però
no com una de les causes principals de la
criminalitat.
El governador de Rio de Janeiro, Marcelo
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Alencar, va dir que la publicitat és un dels
factors que fan augmentar la violència, “perquè crea una necessitat de béns de consum
inaccessibles per a la major part de la població”; segons el governador, existeixen tres
milions de televisors en les faveles de Rio.
La regió va perdre 200 milions de dòlars a
causa de la violència
El vicepresident del BM per a Amèrica
Llatina, el paquistanès Shahid Javed Burki,
va dir que els països llatinoamericans han
perdut 200 milions de dòlars en els últims 15
anys a causa de la violència. El perjudici es
refereix, segons ell, a les inversions que s’han
deixat de fer, a llocs de treball que s’han deixat de crear i a la falta d’accés de la població
a l’ensenyament.
Al Brasil, va dir Burki, la pèrdua anual és
de l’l% del PIB, és a dir, 7’5 milions per any.
La mitjana de la resta de països llatinoamericans és del 2% del PIB. Als EUA la pèrdua
arriba a 50 milions per any (el seu PIB és de
6 bilions).
El Banc Mundial va formular una agenda
per combatre la violència a l’Amèrica Llatina.
Els seus punts principals són: combatre la
misèria a les ciutats, ajudar la reforma del
sistema financer, recolzar les inversions, i la
infraestructura i els projectes per a les reformes de l’Estat, entre les quals les privatitzacions estatals.
Burki va dir que el Banc prioritzava els
projectes per combatre la misèria en les zones rurals i que aquest enfocament ara estava
essent revisat: la prioritat ara és la misèria
urbana.

No es pot ser cristià i neoliberal
Miguel Esteban Hesayne

Bisbe emèrit de Viedma, Argentina

Perquè un cristià és deixeble de
Jesús, i el manament frontal de tota
la seva doctrina és l’amor solidari. I
expressat en sentència lapidària per
boca del mateix Mestre: “la felicitat
és més donar que no pas rebre”
(Fets 20,35).
Perquè el perfil cristià es defineix per la participació equitativa.
No hi ha vida cristiana sense comunitat de béns i de persones. L’Església és comunió de persones, el signe
de la qual és la convivència fraterna, demostrada en el paradigma de
la comunitat cristiana dels orígens
cristians on es revela textualment:
“repartien el diner, segons les necessitats de cadascú” (Fets 2,45).
No es pot ser cristià i neoliberal,
perquè el neoliberalisme continua
sent en la història real el capitalisme a seques. La doctrina neoliberal,
i la seva pràctica ho demostra amb
les conseqüències més dramàtiques,
es situa a les antípodes de l’Evangeli
del Senyor Jesús.
Per una banda, Jesucrist va ser
en la seva vida històrica l’Home
en el que es va encarnar Déu per
assenyalar la conducta de tot Home
que ve a aquest món. Per això, hi va
haver escriptors sagrats que ensenyaren la bella utopia que la tasca
cristiana és adquirir “els costums de
Déu”. No van fer sinó basar-se en
les paraules que llegim a l’Evangeli
de Mateu 5,48: “sigueu tan bons
com ho és el Pare Celestial” o en
aquestes altres de San Joan (15,12):
“Estimeu-vos els uns alts altres
com jo us he estimat”. I comenta

l’apòstol en la seva 1a carta: “En
això hem conegut l’amor: que ell va
lliurar la seva vida per nosaltres. Per
això, també, nosaltres hem de donar
la vida. Si algú viu en l’abundància i
veient el seu germà en la necessitat
li tanca el seu cor, com romandrà en
ell l’amor de Déu? Fills meus, no estimeu solament amb la llengua i de
paraula sinó amb obres i de veritat”.
(3, 16-18).
El cristià és l’imitador de
Jesucrist. I Jesucrist és l’home per
als altres... La personalitat cristiana
consisteix a un donar-se a l’Esperit
que l’anima és el que impulsa a
formar, de tota la humanitat, una
comunitat fraterna, justa i solidària, amb igualtat de possibilitats
per tots. És la nova civilització de
l’Amor, és l’alternativa d’una convivència ciutadana des dels valors de
Jesucrist, el senyor de la Història.
Ser cristià consisteix a deixar-se
animar per l’Esperit de Ressuscitat
que recrea el món dels homes en un
nou món, habitable per a la família
dels fills de déu.
Al contrari, el neoliberalisme capitalista la dinàmica del qual porta
a l’acumulació de béns, es nodreix
en la seva activitat econòmica de:
- esperit de lucre, és a dir, desig
d’obtenir guanys indefinidament
creixents.
- esperit de competència, exacerbat per un fort individualisme.
Això provoca la rivalitat o lluita
entre els individus per aconseguir
els màxims guanys possibles i tendir
sempre cap al monopoli, que representa el màxim de llibertat pròpia i

el màxim de limitació aliena;
- esperit de racionalització, és a
dir, apreciar totes les coses basantse en càlculs efectuats en termes de
rendiments i costos.
L’esperit del neoliberalisme és
diametralment oposat a l’Esperit
dels cristians:
- perquè deshumanitza la tècnica i buida de contingut humà els
progressos econòmics, que en el
projecte cristià han de servir per a
una equitativa distribució;
- perquè altera i corromp la llibertat i la democràcia ja que no les
acompanya dels valors de la justícia,
la veritat i l’amor solidari;
- perquè el seu dogmatisme i
inflexibilitat en la imposició de la
llei de mercat, nega i impedeix tota
possibilitat d’alternativa i deixa
d’existir de fet una convivència
comunitària a causa de l’absolut
dels interessos privats d’una minoria
totpoderosa;
- perquè –de fet- es violen
elementals drets humans exigits
per assolir la dignitat humana tant
personal com comunitària.
En fi, no es pot ser cristià i neoliberal perquè la fe cristiana promou
la cultura de la vida i la ideologia
neoliberal, en la seva realització
històrica, és l’avantsala de la mort
per a la majoria exclosa. És a dir, el
cristià es defineix per la construcció
de la PAU que Jesucrist va conquerir amb la seva mort i resurrecció i
la dóna a tot home i tota dona de
bona voluntat.
q
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El neoliberalisme: què significa?
Pablo Bonavía

Montevideo, Uruguai

Fins fa poc, el neoliberalisme
(NL) semblava un episodi destinat
a desaparèixer a la vegada que ho
fes la conjuntura precisa en què va
sorgir: crisi del petroli, deute extern, desgast de l’estat del benestar,
caiguda del socialisme real, règims
de dretes al Nord i dictadures al
Sud... Per a sorpresa de molts, el
terme NL ha tornat a rebrotar amb
força en l’escena i amb un indissimulat to polèmic. El fan servir polítics i analistes socials de les latituds
més diferents, l’estudien acadèmics
de renom, el denuncien com un
perill no tan sols els líders socials
sinó també diverses conferències
episcopals i els provincials jesuïtes
d’Amèrica Llatina.
Per què aquesta imprevista
popularitat d’un terme tan abstracte
i tan poc “seductor”? Deu ser realment útil per a comprendre la realitat en què avui vivim i com hi estem
situats? Molts polítics i economistes
neoliberals neguen, fins i tot, l’existència del que s’anomena NL. Per a
ells és un mite inventat per alguns
amb el propòsit d’atribuir-li tots els
mals econòmics i desqualificar els
seus adversaris polítics. S’estalvien,
així –diuen–, una anàlisi seriosa
dels complexos problemes socials i
l’elaboració d’alternatives realistes.
Deu ser aquesta una discussió
merament teòrica sense conseqüències reals per a la nostra vida quotidiana? De cap manera. Crec que la
popularitat que ha tingut aquest
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concepte no és casual: es deu al
fet que permet identificar i enfrontar un aspecte nou i determinant de la situació històrica que
avui vivim. Més enllà de la disputa
terminològica (si la paraula NL és la
més adequada per a descriure el fenomen de què es tracta) el concepte
ha demostrat ésser una eina necessària a l’hora d’assumir una posició
crítica davant dels reptes que avui
se’ns plantegen. Això sí: tractant
d’evitar una “estirada” o generalització tal del concepte que li faci
perdre la seva capacitat per a “mossegar” en la realitat inèdita que ens
toca viure en aquesta Amèrica Llatina de l’era de la globalització.
Podem qualificar de neoliberalisme, sense més ni més, la tendència
a adoptar actituds egoistes en la
pròpia persona o en el grup? Deu ser
patrimoni exclusiu dels neoliberals
la recerca del predomini sobre els
altres o l’actitud calculadora que
ho subordina tot a l’estratègia de
la màxima rendibilitat? No sembla
lògic ni legítim. Aquestes actituds
han acompanyat l’aventura humana
des que en tenim notícia, independentment del règim o la ideologia
predominant.
Tampoc el mercat ha estat recentment inventat pel NL. Existia
ja en l’antiguitat com la forma per
a intercanviar béns i fa un mil·leni
va començar a ampliar el seu àmbit
d’acció per a convertir-se en el cen-

tre de tota activitat econòmica de
la societat. La seva exaltació ideològica com a mercat sense barreres és
també vella: fou feta per pensadors
liberals del segle XVIII –amb les
conegudes seqüeles d’explotació i
misèria que donaren lloc ja en el
segle passat a l’intervencionisme en
les seves diferents formes.
És que potser ha estat el NL
l’origen dels fenòmens de pobresa,
desigualtat i exclusió social en el
món sencer? No. Aquestes dramàtiques realitats no només preexisteixen al NL sinó que han crescut
i s’han aprofundit en contextos
molt diferents als que plantegen els
pensadors neoliberals. La història
d’aquest segle en la nostra Amèrica
Llatina és eloqüent en aquest sentit.
Si l’empobriment, la desigualtat,
l’exclusió social i encara la teoria
del mercat sense barreres ja existeix
abans del NL, per què cal insistir
avui a atribuir-li una responsabilitat
determinant en relació amb aquest
fenòmens? La resposta és: perquè
el NL els justifica com efectes “no
desitjats” però inevitables per a
aconseguir el creixement econòmic
de la societat. D’aquesta manera
es transforma, de fet, en el sosteniment ideològic i cultural d’actituds, comportaments socials i
mesures polítiques que reforcen
l’exclusió dels més febles... amb
una nova aurèola d’innocència. El
que és negatiu és que aquesta ideo-

logia ha anat penetrant de mica en
mica en la nostra manera de sentir,
observar i valorar els fets que vivim.
S’instal·la en nosaltres, condiciona
les nostres decisions sobre el que
val la pena i el que no, modifica les
relacions personals i les estructures
socials. Per això, si no volem ser les
seves víctimes, o els seus còmplices,
hem de començar per posar en evidència la seva visió unilateral i les
conseqüències deshumanitzadores.
A continuació exposem alguns punts
per a caminar en aquesta direcció.
1. El NL comença per afirmar
que la crisi de l’estat del benestar i
la caiguda del socialisme han mostrat clarament que tota intervenció
estatal en el mercat, encara que
sigui motivada per una voluntat
política d’estricta justícia, és
no solament inútil sinó també
contraproduent. El NL interpreta
de forma unilateral tots els intents
d’orientar socialment l’economia
com un fracàs i la prova definitiva
que l’home ha d’abandonar la “supèrbia” de voler transformar les lleis
de l’economia i tenir la “humilitat”
de sotmetre-s’hi.
2. Segons el NL, una d’aquestes
lleis inflexibles del mercat és que
el creixement econòmic implica
ineludiblement l’exclusió dels que
són menys competitius. No vol dir
que es desitgi abandonar-los a la
seva sort... És que “no es pot” fer
una altra cosa si el que es vol és el
creixement econòmic de la societat.
Es tracta de superar el voluntarisme,
per molt bones intencions que hom
tingui: de ser serveix donar puntades de peu a l’agulló. Qualsevol

mesura que interfereixi en el mecanisme de competència del mercat –
considerat com un mecanisme imparcial, transparent, sense imposició
d’uns sobre els altres– provocaria
mals pitjors que els que es pretén
eliminar.

tats, bellesa, energia, oportunisme,
audàcia, experiència, relacions. Tot
pot negociar-se per tal d’augmentar
el meu valor en el mercat. El mercat
i la seva regla d’or, la rendibilitat,
apareixen com el motor de la vida
humana, tant personal com social.

3. Aquesta suposada “necessitat” es proclama no només en nom
de l’experiència històrica sinó també
en el de la ciència: l’economia.
La ideologia de “l’inevitable” es
legitima ella mateixa a partir de
quelcom que és molt prestigiós:
el coneixement científic, que per
a l’opinió pública equival a coneixement provat, objectiu i inapel·lable.

6. A més, en aquesta perspectiva, no té cap sentit dedicar temps
i esforços col·lectius de caràcter
solidari: això és malgastar forces,
perdre competitivitat. Entre altres
coses perquè pel NL el “bé comú”
és un concepte contradictori en
ell mateix. El bé real és individual.
Per això ara podem abandonar
les organitzacions socials amb un
argument nou i tranquil·litzador:
el bé comú no existeix.

4. Però atenció: el NL porta la
seva “bona notícia”. Si l’abandó dels
més febles és una conseqüència
aliena a la voluntat de la societat i
a la meva; si tota intervenció en les
exigències plantejades pel “mercat
realment existeixen” seria dolent
per a la societat, llavors... som tots
innocents! Podem ser indiferents
amb tota tranquil·litat de consciència. Comencem a acostumar-nos a
la idea que ningú és responsable de
ningú. El pobre és pobre per culpa
seva. L’èxit acredita –i justifica- per
ell mateix el triomfador. Perquè en
definitiva... cadascú ocupa en la
societat el lloc que es mereix.
5. Això sí, pel NL hi ha un deure
d’excel·lència interpretat en clau individualista: per ser reconegut com
a valuós en la societat cadascú ha
d’ésser competitiu, ha d’explotar al
màxim els seus recursos. En aquest
sentit tot és –o pot ésser- una
“mercaderia”: coneixements, habili-

7. El poder seductor d’aquesta
ideologia rau en el fet que se’ns
presenta avantatjosa per a tothom, no solament per als més
forts. Perquè tots tenim alguna
quota de poder, per petita que sigui.
El que és nou en el NL és que –afirmant que és inevitable– ens habilita
a utilitzar aquest poder exclusivament segons el nostre propi interès,
eximint-nos de qualsevol deure social. Ens treu responsabilitat d’ocuparnos dels altres, sobretot d’aquells
que no ens poden tornar res a canvi;
responsabilitat, òbviament, encara
més greujosa com més gran sigui la
nostra pobresa. En altres paraules,
el NL també els serveix, als pobres.
Amb el NL... hi guanyem tots!
Llevat que vulguem prendre’ns
seriosament la pregunta que Déu va
dirigir a Caïn...:
“On és el teu germà?” (Gn 4,9).
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Cants de la...
LAMENTO BORINCANO
Sale loco de contento
con su cargamento
para la ciudad, ¡ay!, para la ciudad.
Lleva en su pensamiento
todo un mundo lleno
de felicidad, ¡ay!, de felicidad.
Piensa remendar la situación
del hogar, que es toda su ilusión.
Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así,
cantando así por el camino:
si yo vendo la carga, mi Dios querido,
un traje a mi viejita voy a comprar.
Borinquen, la tierra del Edén,
la que al cantar el gran Gautier
llamó la perla de los mares,
y ahora que tú te mueres en tus pesares,
déjame que te cante yo también.
MANHÂ DE CARNAVAL
Manhâ, tâo bonita manhâ
de um dia feliz que chegou.
O sol no ceu surgiu
em cada cor brilhou;
voltou o sol e entrou no coraçâo.
Depois deste dia feliz
nâo sei se outro dia virá
em nosso amanhâ tal vez ao final
manhâ de carnaval.
O sol no ceu surgiu...
... manhâ de carnaval.
Canta meu coração
a alegria voltou,
tão feliz a manhâ desse amor.
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PAJARO CHOGÜÍ
Cuenta la leyenda que en un árbol
se encontraba encaramado
un indiecito guaraní,
que sobresaltado por el grito
de su madre perdió apoyo
y cayendo se murió,
y que entre los brazos maternales
por extraño sortilegio
en chogüí se convirtió.
Chogüí, chogüí, chogüí, chogüí
cantando está, mirando acá,
mirando allá, volando se alejó.
Chogüí, chogüí, chogüí, chogüí,
qué lindo es, qué lindo va,
perdiéndose en el cielo azul turquí.
Y desde aquel día se recuerda
a un indiecito cuando se oye
como un eco a los chogüí;
es el canto alegre y bullanguero
del precioso naranjero
que repite su cantar.
Salta y picotea las naranjas,
que es su fruta preferida
repitiendo sin cesar: Chogüí...
GRACIAS A LA VIDA
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado,
y en las multitudes la mujer que amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto,
el canto de ustedes, que es mi propio canto.

...Pàtria Gran
LA FLOR DE LA CANELA

ALMA LLANERA

Déjame que te cante, limeña,
déjame que te diga la gloria
del ensueño que evoca la memoria
del viejo puente, del río y la alameda.

Yo nací en esta ribera
del Arauca vibrador;
soy hermano de la espuma,
de las garzas, de las rosas
y del sol... y del sol.

Déjame que te cuente, limeña,
ahora que aún perfuma el recuerdo,
ahora que aún se mece en un sueño
el viejo puente, el río y la alameda.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara,
airosa caminaba la flor de la canela.
Derramaba lisura y a su paso dejaba
aromas de mixtura que en el pecho llevaba.
Del puente a la alameda
menudo pié la lleva
por la vereda que se estremece
al ritmo de su cadera,
recogía la risa de la brisa del río
y al viento la lanzaba
del parque a la alameda.
Déjame que te cuente, limeña,
ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento
a ver si así despiertas del sueño,
del sueño que entretiene, morena, tus sentimientos.
Aspira de la lisura que da la flor de la canela,
adornada con jazmines, matizando su hermosura,
alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda,
que el río acompasará su paso por la vereda.

Me arrulló la viva Diana
de la brisa en el palmar;
y por eso tengo el alma
como el alma primorosa
del cristal... del cristal.
Amo, lloro, canto, sueño
con claveles de pasión,
con claveles de pasión.
Amo, lloro, canto, sueño
para ornar las rubias crines
del potro de mi amador.
ALFONSINA Y EL MAR
Por la blanda arena que lame el mar
su pequeña huella no vuelve más.
Un sendero sólo de pena y silencio
llegó hasta el agua profunda,
un sendero sólo de penas mudas
llegó hasta la espuma.

EL HUMAHUAQUEÑO

Bájame la lámpara un poco más;
déjame que duerma, nodriza, en paz;
y si llama él no le digas que estoy,
dile que Alfonsina no vuelve;
y si llama él, no le digas nunca que estoy;
di que me he ido.

Llegando está el carnaval
quebradeño, mi cholitay. (bis)
Fiesta de la quebrada
humahuaqueña para cantar;
erke, charango y bombo,
carnavalito para bailar...

Te vas, Alfonsina, con tu soledad.
¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?
Una voz antigua de viento y de sal
te requiebra el alma y la está llevando,
y te vas hacia allá como en sueños
dormida, Alfonsina, vestida de mar.
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No-hi-ha-pas a «El Paso»
Agents pastorals de

Ciudad Juárez - El Paso (Mèxic - EUA)

Salutacions des de la frontera! ... aquesta frontera
que divideix aquest poble en dos.
El Paso, entre Mèxic i els EUA, ha esdevingut un
“no-hi-ha-pas” des que el govern dels EUA gasta milions de dòlars per militaritzar la frontera entre aquests
dos països. El Tractat de Lliure Comerç (TLC) ha portat
a la bancarrota els negocis locals. Resultat: si en el
costat d’El Paso s’ha produït un 15% de desocupació,
en aquest costat de la frontera Juárez s’ha convertit
en un corral per a esclaus. Per la seva part, el govern
del PRI militaritza tot Mèxic per garantir un treball
amb salaris de fam de 2,80 dòlars per dia... 5,00 com
a màxim.
Els aliments costen el mateix a Juárez que a El
Paso. La desigualtat creix! Els mexicans que treballen
als EUA subsiden la vida dels EUA, però no poden
gaudir de l’atenció a la salut; els seus nens, àdhuc els
nascuts als EUA, no poden anar a l’escola, encara que
els seus pares paguin els impostos en la seva feina i
en les compres com qualsevol altre ciutadà.

truït aquell ordre econòmic tan sa: milers de desocupats ara han d’emigrar cap al nord.
Els EUA són en gran part responsables d’aquest
canvi. Amb quin dret es queixen els EUA del flux
d’emigrants creat per la seva pròpia política?
Els EUA militaritzen la seva frontera i, amb el pretext de la guerra contra el narcotràfic, envien helicòpters i tancs a Mèxic perquè el govern del PRI faci la
guerra al seu poble. Que valents que són els EUA, que
construeixen un altre mur com el de Berlín i persegueixen els seus propis ciutadans mestissos, en lloc
d’ajudar a formar un autèntic procés ciutadà mexicà
que ataqui el problema des de l’arrel! Que valents que
són els líders polítics i els mitjans de comunicació,
que exploten les pors de l’electorat en la seva Senyora
de la Llibertat! Pobre Senyora de la Llibertat!
Actualment estem vivint un escàndol en els
mitjans de comunicació sobre la CIA amb la promoció i l’encobriment de narcotraficants “contres”
de Nicaragua en els barris negres de Los Angeles...
Els guanys, com en el cas de les vendes d’armes per
No sempre fou així. Rubén García, natural d’El
la CIA a l’Iran, foren per a la guerra criminal de la
Paso, que amb l’ajuda e voluntaris porta endavant
“contra nica”.
cases d’hospitalitat per a immigrants i refugiats, diu
Dos amics nostres, petits empresaris d’Ohio, ens
que fa tan sols 25 anys tot això era una única ciutat. visitaren fa poc i ens digueren: “Vosaltres vau exageEls parents de Juárez podien visitar els d’El Paso sense rar en la vostra última carta; els sous en les maquiles
necessitat de cap permís o passi. Hom gairebé no
són veritablement de 4,5 US$, però per hora, no per
podia adonar-se que hi havia una frontera. La gent
dia”. Quasi per miracle vàrem poder entrar en una
la creuava lliurament per treballar o comprar, tal com maquila i parlar amb les obreres. Tot i la seva increavui els nord-americans la creuen cap aquí sense que dulitat, elles ens van recalcar: “El salari d’una obrera
ningú no els revisi.
nova és de 2,6 US$ PER DIA! Com a màxim arriba a
En aquell temps la vida a Mèxic era millor. Els
5US$ PER DIA! Els nostres amics, que saben que a la
petits negocis donaven treball a la gent del camp i de seva terra es comença per un salari de 7US$ per hora,
la ciutat. Empreses més grans, protegides per tarifes, van quedar estupefactes. Decidiren “fer alguna cosa
produïen tant per al consum com per a l’exportació.
per desafiar els gerents de les maquiles i els congresLa política que ha construït el TLC és la que ha dessistes que coneixem”.
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Sols per a alimentar una família de quatre persones, es necessita aquí més de dos salaris mínims. Els
nens de primària i de secundària abandonen l’escola
per buscar feina o tràfic...
El nostre veí, un jove pare de família, durant cinc
anys només tenia una sola habitació per a la seva
família, la seva mare i la seva àvia. Ens alegràrem en
veure que un dia començava a construir habitacions
per ampliar la casa. Fins que el van detenir quan
creuava la frontera amb dos quilos de marihuana. Ara
ha de complir una condemna d’un any i mig de presó
als EUA. Però, qui en aquestes circumstàncies podria
resistir una temptació semblant?
La “globalització de l’economia afavoreix menys
del 20% dels nord-americans”. I els altres? Estem convidant els nostres conciutadans del nord perquè, per
solidaritat, vinguin a visitar la nostre gent, que està
al marge del sistema, que vinguin a veure les coses
des d’aquí, i llavors sí, “a globalitzar de veritat”: si el
diner i els adinerats poden creuar les fronteres, amb
molt més de dret els obrers han de poder buscar el
salari just que aquí els fa impossible la succió dels
banc i de les transnacionals de la metròpoli.
La societat civil mexicana està cada vegada més
involucrada en el diàleg de pau, obligant el govern
a alliberar gent detinguda acusada d’ésser zapatista i reclamant per l’assassinat d’opositors per part
d’esquadrons de la mort. La impunitat i la protecció
donada a paramilitars per l’exèrcit-en-ocupació està
portant Chiapas al caos. La tàctica del govern és dividir la comunitat, crear desorientació i així justificar
la seva presència i donar l’oportunitat d’eliminar els
zapatistes.
Però comprovem que aquesta economia esclavista
no acaba a la frontera nord d’Amèrica Llatina quan
recollim els testimonis que ens vénen del sud, concretament: de Nicaragua. José Mulligan ens diu: “Per
tota Centramèrica trobem els mateixos problemes:
deute extern enorme, retallades en els serveis socials,
privatització d’empreses públiques... “ Karla Koll
afegeix: “Amb el 60% de desocupació que aquí tenim,
moltes persones noten que la seva vida no val res, ni
–per descomptat– la vida dels altres; la violència està
augmentant a causa que la gent es veu submergida en

la desesperació”.
De Colòmbia. Josefa Gómez de Hoya; després
d’assenyalar les violacions dels drets humans i les masacres comeses pel govern, ens diu: “Volen privatitzar
les empreses estatals, hi ha moltes vagues i protestes;
el govern està en fallida tant políticament com econòmicament i social...”.
De Colòmbia també, Héctor Torres ens explica:
“Delegats dels pobles indígenes van ocupar la seu de
la Conferència Episcopal per pressionar el govern per
tal que tingui en compte les seves necessitats. Ja hi
porten gairebé tres setmanes i el govern no els ha
considerat seriosament. Per la fam, els camperols de
la zona del Guaviare es van veure obligats a cultivar
coca. Ara els persegueix l’autoritat, llançant glifosat
a la coca (i al blat de moro, la iuca i el plàtan) i deixant-los sense res per a menjar. Hi hagué un enfrontament entre els camperols i l’exèrcit...
Del Perú. Emma i Faust ens diuen : “ Dotze milions de peruans estan desnodrits. Per falta de feina,
d’atenció a la salut, a l’educació, a l’agricultura...
es té por que torni a aparèixer la violència d’abans...
La inflació ha baixat, però els articles de primera
necessitat pugen més d’un 100%. Es veuen més nens
i adults demanat o venent caramels als carrers, als
autobusos... S’estan privatitzant empreses que generaven guanys a l’estat i les venen a espanyols, xilens,
xinesos, japonesos... Per què de les empreses deficitàries no se n’ha venut cap? La gent d’aquí diu: “Ens
estan venent en cos i ànima”.
D’Equador. Fabián Vázquez: “Aquí estem vivint el
fenomen que viuen tots els països del Sud: augmenta
l’empobriment; se subhasta el patrimoni nacional per
la via de la privatització; s’ha aconseguit paralitzar
el moviment popular, sobretot el tradicional i clàssic,
però sorgeixen nous moviments socials, principalment
entorn del rebuig a la privatització dels recursos naturals. Fou prou significativa la victòria del no en un
plebiscit impulsat pel govern en el qual volia que el
poble acceptés la privatització de la Seguretat Social,
el petroli i tot el que té relació amb l’energia.
Vosaltres podeu veure com estudiem les vostres
cartes, encara que no tinguem espai per incloure-hi
més testimonis...
q
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Capital oreneta
Capital “en èxode”

Noam Chomsky

Massachussetts, EUA

En acabar la Segona Guerra Mundial, els
Estats Units estaven en una posició d’enorme poder. No fou cap sorpresa que organitzadors de la
seva política internacional tractessin d’imposar
la seva pròpia visió de l’ordre mundial. Aquest
tenia molts components. Un era l’ordre econòmic
internacional ( el sistema de Bretton Woods)
ideat pels Estats Units i la Gran Bretanya. El seu
objectiu era el de liberalitzar el comerç, però no
el flux de capital, perquè aquest necessitava ser
regulat. Va haver-hi bàsicament dues raons que
els portaren a prendre aquesta decisió. La primera fou el reconeixement que el lliure moviment
de capital acabaria per enderrocar l’estat del
benestar, que tenia un immens suport popular.
Sense controls davant del capital, els governs serien incapaços d’organitzar els seus sistemes fiscals i les seves polítiques socials per por que el
capital fugís per evitar els excessius costos que
aquestes polítiques li imposarien. No solament
els avenços socials que van ser guanyats gràcies
a difícils lluites, sinó també una real democràcia
requereix controlar els moviments de capital.
El sistema de Bretton Woods va estar
en funcionament fins que fou desmantellat per
l’administració Clinton. Aquesta fou la causa
principal de l’enorme creixement del moviment
de capitals en els anys següents. Durant els anys
90 s’arribà a la xifra d’un trilló de dòlars d’Estats
Units actualitzats, o el que és el mateix 40 vegades el valor del comerç internacional. Si l’any
1970 el 90% de la transaccions internacionals
tenien relació amb l’economia real (comerç o
inversions a llarg termini), al 1995 el 95% eren
especulatives, la major part a molt curt termini.
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Al mateix temps, els països rics (OCDE) eliminaren els controls de capital encara existents.
Els resultats confirmaren en línies generals
les expectatives creades per Bretton Woods. S’ha
produït un seriós atac a les institucions nascudes
de les polítiques socials al mateix temps que ha
crescut l’intervencionisme i altres tipus d’interferència en el mercat. Tot això liderat per l’administració Reagan. Els mercats s’han fet molt
més volàtils, agreujant els problemes en temps
de crisi, S’havia predit que la liberalització del
món financer perjudicaria tant el creixement
com els ingressos de les economies dels països
de l’OCDE. Així succeí. Els índexs de creixement
caigueren ràpidament. Als Estats Units, sous i
beneficis s’han estabilitzat o han baixat per a la
majoria de la població. Mentre, el 5% més ric de
l’escala social ha acumulat enormes beneficis. La
desigualtat ha tornat als nivells de fa 70 anys,
juntament amb un creixement de la fam, una
persistent pobresa i altres malalties. Anglaterra
ha seguit el mateix camí. Similars conseqüències, encara que menys extremes, s’han produït en
la resta dels països de l’OCDE.
Els efectes s’han fet notar més en el Sud.
La comparació entre l’Esta asiàtic i Llatinoamèrica és il.lustrativa. Llatinoamèrica posseeix el
rècord mundial de desigualtat social. L’Est asiàtic
es situa en l’extrem oposat. El mateix es pot dir
respecte de l’educació, salut i benestar social.
L’economia llatinoamericana ha estat fortament
dirigida cap al consum pels més rics. A l’Esta
asiàtic cap a inversions productives. La suma del
capital que ha fugit de Llatinoamèrica s’apropa
al total de l’ofegant deute extern. En els països

de l’Est asiàtic aquest moviment s’ha controlat.
A Llatinoamèrica la riquesa ha estat generalment
exempta d’obligacions socials. L’economista brasiler Bresser Pereira assenyala que el problema
d’allà és de “subjecció de l’estat als rics”. L’Est
asiàtic difereix clarament.

cap tipus de control sobre les seves classes més
poderoses, el deute, creixent ràpidament malgrat
el pagament d’enormes interessos, produí l’estrangulació del seu desenvolupament i de les seves polítiques socials. La cancel.lació del deute
ha estat considerada. Això no estaria mancat de
precedents. Quan, fa 100 anys, Estat Units es va
L’únic país de Llatinoamèrica considerat
apoderar de Cuba, va cancel.lar el deute d’aquest
com un possible candidat a unir-se amb els
país amb Espanya en considerar que era un
“Tigres d’Àsia” és Xile. L’experiment del mercat
“deute odiós”, que no devia ser mantingut perlliure que es portà a terme durant la dictadura
què s’havia imposat per la força sobre el poble
de Pinochet provocà el desastre a començaments cubà. El mateix tipus d’argument es pot aplicar a
dels 80.
l’actual deute del Tercer Món. Una altra opció és
la d’aplicar el principi capitalista que la responL’economia es recuperà amb una mescla
sabilitat ha de recaure sobre els que presten i els
d’intervenció estatal (incloent les nacionalitque reben els diners. El diner no va ser demanat
zades empreses de coure) i controls sobre els
pels camperols, els treballadors o els que viuen
moviments de capital a curt termini. Més recent- en condicions de misèria. Ells se’n beneficiaren
ment, la liberalització en el camp de les finances molt poc. A més a més, sovint han sofert penoha arribat a Àsia. El més important del “Tigres”, sament les seves conseqüències. A més a més, a
Corea del Sud, ha eliminat els controls sobre el
ells se’ls ha fet responsables del seu pagament,
capital amb la finalitat d’acomplir els requisits
juntament amb els ciutadans occidentals a través
per al seu ingrés en l’OCDE. Això s’ha considerat del pagament dels seus impostos. Però ni als
com un significatiu factor en la recent crisi de
bancs que prestaren els diners arriscant més del
Corea del Sud així com en la regió juntament
que fora raonable ni a les elits econòmiques o
amb una sèrie de problemes en els mercats, cor- militars que s’han enriquit mentre que transferirupció i problemes estructurals.
en la seva riquesa a Nova York i Londres se’ls ha
fet responsables.
La fugida de capitals no ha estat un
problema exclusiu del Tercer Món. Després de
El deute és una construcció ideològica, no
la Segona guerra Mundial, es produí un massiu
un simple fet econòmic. I, com ja fa molt que
moviment de capital d’Europa cap als Estats
es sap, la llibertat en els moviments de capital
Units. Adequats controls haurien pogut contriés una poderosa arma contra la justícia social i
buir a mantenir aquests fons a la regió per a
la democràcia. No hi ha res que no sigui evitaser utilitzats en la reconstrucció d’Europa, però ble quant a les seves conseqüències. Sistemes
la política estadounidenca preferí que els rics
tècnics per a evitar-les foren proposades ja fa
europeus dipositessin el seus diners en els bancs anys, però han estat eliminats pels poderosos
de Nova York i que els costos de la reconstrucció interessos dels que buscaven el seu benefici. Dit
fossin pagats pels ciutadans americans a través d’una manera més general, aquests efectes nedel pagament dels seus impostos. El Pla Marshall gatius són els resultat de decisions fetes en el si
cobrí aproximadament els “moviments d’aquest
d’institucions humanes, subjectes per la mateixa
capital nerviós” que els més importants econo- raó a la voluntat humana. Aquestes decisions pomistes havien certament previst.
den ser perfectament canviades per d’altres més
d’acord amb la llibertat i la justícia, com sovint
Per als països del Tercer Món que no tenen ha succeït en el passat.
q
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Paraules del Sud
Pere Casaldàliga

Per a la nostra generació també pot ser certa
la frase de Chesterton: “Cada generació és salvada
pel sant que més la contradiu”.

El gran desafiament per a l’ecumenisme total és
promoure la unitat en la diversitat: dins la pròpia
Església, entre les Esglésies, en la Humanitat

Jo sóc la meva solitud i Tu la meva companyia.

A l’Evangeli i a l’esquerra els toca ser a l’oposició.

Som la soledat que suportem, que acollim, que
compartim, que repercutim.

Déu és l’element més globalitzador que hi ha en
el si de la Humanitat.
ca.

Cada dia sé menys coses.
Cada dia sospito més coses.

Per primera vegada la Humanitat se sent –bé i
malament- una sola Humanitat.

El macroecumenisme ens provoca un saludable
“malestar” de Déu: Ell ha de ser més gran, millor,
un altre.
S’ha definit l’eucaliptus com “un arbre perfectament neoliberal”: creix de pressa, ho mata tot
al seu voltant i solament enriqueix unes quantes
persones.
Abans, durant i després dels “mestres de la
sospita”, hi ha els testimonis de l’Esperança.
Michael Candessus, director general del FMI,
confessa que “hem passat d’un fonamentalisme de
l’Estat a un fonamentalisme de Mercat”.
Algú ha dit que les grans ciutats encara no
són prou grans perquè hi ha molta gent que no
hi cap...
Som sempre el mateix riu, però amb aigua
diferent.
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La qualitat de vida no arribarà mai sense l’èti-

Anem de soledat en soledat,
fent-nos, alhora, companyia...

L’esperança, com alguns arbres de l’Amazònia, sols
creix en comunitat.
Ara en el món sovint és hivern, però fa olor de
primavera.
El Déu Altre sovint és realment l’altre.
No confonguem el simbolisme amb el màrqueting.
El dimoni pot ser la millor disculpa que hàgim
trobat els humans.
El desideòleg sol ser el més gran ideologitzador.
El meu déu pot ser el meu major ídol.
Confia més en la teva esperança que en la teva
pròpia fe.
El neoliberalisme no fa màrtirs, fa difunts.

El sonet
Encara el sonet,
perquè no ha passat la seva força de concentració,
perquè el sonet és sempre una peça d’orfebreria,
perquè diu molt més amb menys paraules..

Però, hauré estimat?
Hom, que és solter, que hi caben
totes dues possibilitats;
no estimar ningú en concret,
o estimar tots i totes amb l’amor major.

Cuan transparenta una resplendor de Déu,
I estordeix el gira-sol del pensament,
quan és més profund el crit que la veu
I més sorda la ira que el turment.

No hauré fet l’amor, no hauré engendrat,
la glòria humana d’engendrar. El meu nom
no donarà nom a ningú. No hauré estat
un home, en el sentit cabal del món, hom.

Quan el silenci apressa, quan, obaga,
es roba al raonament la veritat
i rellisca en el marbre la paraula,
quan l’espera cruix d’orfandat

De solitud en solitud vaig migrant,
sense cap altra llar que el vent i servir,
el Teu avui voraç haurà estat el meu quant;
la meva pau navegant, el Teu albir.

I cal acollir la pau i retornar-la,
desar la petxina i lliurar-ne la perla,
dir-se i resguardar-se, amb tanta mida...

T’hauré estimat prou a tu, amor, amat
fent l’amor d’altres mil diverses formes,
tot buscant-te en la nit i en el pecat,

Sempre, poeta, hi ha lloc per al teu secret
de mastegar la polpa de la vida
amb totes catorze dents del teu sonet.

Tot sentint-te en el crit i en la ferida,
reconeixent-te sempre amable en tots,
donant-te nom en ma petita vida?

Colom d’Ayacucho
Un camperol de l’agitada regió peruana d’Ayacucho,
torturat fins a les portes de la mort, em va enviar
un colom de fang fet amb les mans artesanes,
aquest que ara presideix la capella de casa nostra.

VOlença de Tu
Ja se sap o, millor, es creu:
Déu és alhora presència i absència,
l’ombra infinita de la seva infinita llum.

Mà de fang inca, massa pura
de terra, aigua i sol, da sang d’humà,
provada en la pobresa i en la tortura,
antiga i precursora del demà.

De Tu a Tu, traginant l’existència
com una creu, una celebració breu,
com un beneït misteri de volença
de Tu a Tu entre fogueres i neu,

Colom missatger, tu de quins nius,
de quins diluvis, de quines arques véns?
Amanyac, marruc, dels nostres morts nadius,
quins vols, per aixecar-se encara en tens?

Amb l’afany de sorprendre la teva ombra
entre els llums d’aquesta nit tan fosca,
cansat i exultant sols d’aventura
el diví animal que en mi detura

Als peus de la callada Eucaristia,
colom sentinella, nit i dia,
quina veu vents tu que jo no entenc,

La carn assedegada de tendresa,
humana collita que encara verdeja,
terra i mort endins, amunt la vida,

Torcaç atent, colom, al cor del Vent,
“guacal” de la memòria, sagrament,
colom d’Ayacucho, amic absent?

Aquest silenci ple de paraules,
aquesta cansada solitud que llaures,
de tu a Tu, amb ta presència esquiva.
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Oració i saviesa indígenes
Oració
dels inques buscant Déu

Oració al Creador
de l’Inca Pachacútec

Escolta’m, des del mar de dalt on et trobes, des
del mar de dalt on ets.
Creador del món, terrissaire de l’home, Senyor
dels senyors, a tu, amb els ulls que desesperen per
veure’t o per pures ganes de conèixer-te, perquè en
veure’t jo, coneixent-te, considerant-te, comprenent-te, tu em veuràs i em coneixeràs. El sol, la
lluna, el dia, la nit, l’estiu, l’hivern, no caminen en
va, ordenats, cap el lloc assenyalat i en bona hora
hi arriben. A totes bandes portes amb tu el teu
ceptre de rei. Para l’oïda, escolta’m. No sigui que
em cansi, que em mori.

Oh Creador, que estàs en els confins d’un
món sens igual, que donares ser i valor als éssers
humans; dient: “sigui aquest home”, i a les dones:
“sigui aquesta dona”, els feres, els formares i els
donares el ser; guarda per tant i empara aquells
que creares i donares el ser per tal que visquin
sans i estalvis en pau i sense perill.
On ets? Habites per ventura dalt del cel, o sota
la terra, o en els núvols i les tempestes?
Escolta’m, respon-me i concedeix-me el que
et demano, dóna’ns perpètua vida estenent la
teva mà, i rep ara aquesta ofrena, on vulgui que
estiguis, oh Creador.

Religiositat iroquesa
Tota la nostra religió consisteix a donar gràcies
al Creador. Això és el que fem quan preguem. No
li demanem que ens doni cap cosa. Nosaltres,
senzillament li agraïm el món que ens donà, cada
animal i cada planta que aquí existeix. Li donem
gràcies per tot el que existeix, No pensem que
sigui determinant que existeixi cada arbre. Per això
agraïm al Creador que l’hagi col•locat aquí.
Demanem també per l’harmonia del món
sencer. Pensem que si no practiquéssim els nostres
rituals en aquesta Casa Gran, el món deixaria
d’existir. Són les nostres cerimònies les que garanteixen la continuïtat. Alguns poden no creure’ns;
fins i tot poden reiure’s de nosaltres, però aquesta
és la realitat.

Saviesa Dakota
En la vida d’un indígena només hi ha una única
obligació inevitable: la de resar, el reconeixement
diari de l’Invisible i de l’Etern. Les oracions li són
més necessàries a l’indígena que no pas l’aliment...
Durant el dia, sempre que el caçador es troba
amb una escena especialment bella o sublim –un
núvol negre amb un arc de Sant Martí brillant
damunt la muntanya, una cascada blanca en el cor
del penya-segat verd, una extensa praderia enrogida en colgar-se el sol...- ell s’atura un instant en
actitud d’oració.
No veu pas la necessitat de separar un dia a la
setmana com a dia sagrat, ja que per a ell tots els
dies són de Déu.

Cacique Shenandoah, president
de la Confederació Iroquesa de les sis Nacions.

Ohiyesa, metge i escriptor dakota-sante, 1911.

Saviesa quítxua
Si a un gavilán le cortan el pico y las garras, continúa siendo un gavilán.
Si a un ser humano le quitan sus manos y sus ojos, continúa siendo un ser humano.
Pero si se aísla y vive solo, deja de ser humano.
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El procés de producció mundializat
a Haití
L’esplendent companyia Walt Disney paga dos dòlars
al dia a les seves treballadores a Haití per cosir roba
que en el mercat es ven per 584.
Un pijama de Pocahontas té un preu final de venda
al públic de 19,95 dòlar nord-americans: la retribució
que correspon a l’obrera que el fa és de 0,07 dòlar.
Així funciona la multinacional Walt Disney en les
seves fàbriques instal•lades al Tercer Món.
A Haití, l’escenari de les indústries Walt Disney,
format per autèntiques barraques amb només dos banys
per a les seves obreres, contrasta amb la vivor de les
malles de Pocahontas, l’últim reclam de la factoria
Disney i nova font d’ingressos multimilionaris per a
aquesta multinacional.
A l’interior d’aquesta industrial el treball es desenvolupa amb un soroll ensordidor durant 8 o 10 hores
diàries. Es treballa dret, sense gairebé ni recolzar-se en
alguns bancs que hi ha. Si ho volen, les obreres poden
portar-se un cisí de casa seva: és massa despesa per a
les finances Disney assumir el cost d’un cisí. Els està
prohibit parlar, i també anar al lavabo més de dues
vegades al dia. El ritme del treball és tan frenètic que
amb prou feines els permeten 10 minuts de descans per
dinar.
Entre les files d’obreres, els capatassos, mitjançant
crits constants i cops, procuren que la producció no
pari. “Ens tracten com a animals”, és la protesta de les
treballadores.
Qualsevol persona que intenti organitzar una mínima forma de protesta és immediatament acomiadada.
No hi ha cap control ni assistència sanitària. En cas
que una obrera caigui malalta, no té dret a una retribució ni a cap indemnització.
Però això no és tot. A Haití no és legal acomiadar
les dones embarassades, però els empresaris han trobat
la manera d’evitar la despesa de la maternitat: traslladen a les dones embarassades a les feines més dures i
malsanes fins que, poc temps després, és la treballadora
mateix que es veu obligada a abandonar el seu lloc
de treball. Tot aquest sacrifici, amb cops i violència, a
canvi de dos dòlars al dia.
A les indústries tèxtils d’Haití, una disfressa de Pocahontas arriba en 11 peces que, mitjançant tres opera-

cions manuals de cosir els punys, etiquetes, vores, etc.,
esdevindran un producte acabat. En 8 hores una obrera
confecciona 50 malles. Una producció amb un valor al
mercat de 584,5 dòlars, però que serà retribuïda en dos
dòlars i 22 centaus. Una d’aquestes obreres, desprès
d’una setmana i mitja de treball, podrà comprar-se la
mateixa malla que ella mateixa va fer en 10 minuts.
La diferència entre el valor de mercat dels objectes
produïts i les ridícules retribucions no seria tan escandalosa si les obreres guanyessin almenys prou per poder
dur una vida digna. Però a Haití els sous són de Tercer
Món i el preu de la vida, de Primer Món. El sou d’un dia
d’aquestes treballadores els dóna amb prou feines, per
a la seva alimentació i per agafar l’autobús per poder
anar a la feina. Per poder mantenir la resta de la família
s’han d’endeutar la qual cosa els acaba empobrint encara més, a causa de les mesquines condicions bancàries.
Durant el govern d’Aristides, escollit per la població
haitiana després dels anys de dictadura, el sou mínim
augmentà, encara que no fou excessivament per tal de
no desanimar les inversions estrangeres. Com a resposta
a aquest augment, les empreses que mouen els subcontractes de la producció Walt Disney augmentaren la quota de la producció diària de les obreres. Durant aquest
temps, la inflació ha fet la resta, i ha reduït posteriorment el poder adquisitiu del salaris.
A la fi del procés de producció, la Walt Disney pot
vendre els seus productes en el mercat a preus del segle
XXI pagant a una treballadora haitiana el que guanyava
una obrera nord-americana a principis d’aquest segle.
Una altra dada, simplement curiosa: per guanyar la
mateixa suma que l’administrador delegat de la Disney
guanya en una hora, l’obrera haitiana hauria de treballar 101 anys durant 10 hores diàries.
L’organització sense ànim de lucre NATIONAL LABOR
COMITEE (15 Union Square New York NY / 10003, fax
0012122423821) ha iniciat una campanya contra la
mateixa Walt Disney perquè siguin possibles inspeccions
conduïdes per organismes independents que puguin
entrevistar lliurament les obreres i verifiquin les condicions reals en les quals treballen.
Informació facilitada per Red Arco Iris de Brescia:
Ale.Ramon@numerica.it

q
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Àfrica en Èxode
Pier Maria Mazzola

Director de «Nigrizia», Italia

Continent de migracions, des de sempre. I de gent
en camí: per visitar un amic, per fer petits negocis,
per participar en un funeral, per trobar-se amb els
parents... “Caminar en parella és medicina”, diuen els
macua de Moçambic.
Continent de pobles en fuga, en aquest final de
mil•leni: de les guerres i de la misèria. De pròfugs
i de desallotjats (té el primer lloc dels refugiats:
quatre milions i mig); d’emigrats en petits grups cap a
Europa i els EUA (no solament braços, també cervells); de noies deportades – en condicions de veritable
esclavitud- a les voreres del sexe en els països del
Nord; de pagesos aglomerats actualment com sardines
en absurdes perifèries africanes (38% de la població
en el 2000), més clavegueres que barris. Com entorn
del centre il•luminat profusament de Nairobi:
“A Karogocho viuen mil persones amuntegades
unes sobre les altres en poquíssims quilòmetres
quadrats. I amb ells crides: Déu meu, on ets? Al
vespre – ho explica el P. Alex Zanotelli, que des de
fa deu anys viu en una cofurna igual que les altres -,
celebrem l’eucaristia en els tuguris dels que moren de
Sida. Que veritable ressona la Paraula quan s’escolta
en la comunitat de les desferres!... Aquest anys hem
resat l’Èxode rellegint d’aquesta manera el nostre camí
d’alliberament a Karogocho, amb els ulls posats sobre
l’imperi del diner. És una Paraula que ens ha fet somniar. El somni de Moisès. El somni de Jesús”.
Però, quin èxode pot somniar l’Àfrica del 2000?
Che Guevara va profetitzar que “Els EUA no tenen colònies en aquest continent, i ara pugnen per penetrar
en les zones reservades dels seus socis. Certament a
l’Àfrica, en els plans estratègics de l’imperialisme nordamèrica, constitueix la seva reserva a llarg termini”.
No en va la primera àrea controlada pels rebels en la
guerra del Zaire-Congo (1996-1997) fou un jaciment
de niobi, més preciós que el platí. Immediatament
apareixeren els interessos nord-americans, sense
preocupar-se mínimament dels no menys de dos-cents
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mil refugiats hutus, assassinats o morts en la guerra
d’”alliberament” pel dictador Mobutu.
Després de la caiguda del mur de Berlín, la importància de l’Àfrica per a Occident no resideix ja en el
seu paper de peça d’escacs en la lluita est-oest, sinó
en la seva renovada apetibilitat econòmica. Els EUA
exporten cap a l’Àfrica més que cap a l’ex Unió Soviètica o el continent negre s’ha convertit en aquell del
qual els petroliers i la indústria minera esperen més.
És també aquell en el qual les inversions estrangeres
prometen millors resultats (la mà d’obra és allí la més
econòmica i la menys sindicalitzada del món). S’ha
posat de moda, en els diaris financers, enaltir els èxits
del creixement macroeconòmic dels països africans,
com a prova que les receptes sobre l’ajustament estructural són bones. Mentrestant, les elits locals suren
sobre la corrupció, i les poblacions viuen aixafades
com mai pel pes del deute extern.
Amb tot, existeix una altra Àfrica, que irradia
vitalitat. Agricultors que fan firacles en les zones
semidesèrtiques de Kènia o Nigèria. I tota una economia informal ( més encara, popular)- entre el do i el
mercat, entre tradició i invenció- que permet viure la
gent. Allí es verifica la intuïció de la Pobresa riquesa dels pobles que elaborava fa vint anys el benienc
Altert Tévoédjrè, en contraposició a la idea occidental
de desenvolupament. I ja comencen a funcionar els
bancs alternatius, que ofereixen microcrèdits als camperols i a les famílies que no poden donar garanties
patrimonials, quasi totes ( el model ja experiment ve
de l’Àsia: el Grameen Bank de Blangladesh).
I, a més, hi ha la set de democràcia que ha eclosionat en els anys 90, la irrupció dels drets humans
en el llenguatge quotidià, un flux major d’informació,
el descobriment del paper deleteri del Banc Mundial i
l’FMI, la presa de consciència política que els aglomerats urbans afavoreixen i, paradoxalment, el fet
mateix de prolongar-se situacions insuportables. Tot
això fa obert els ulls a molts.

Està naixent una nova manera de ser: després de
500 anys (la primera circumval•lació del continent,
duta a terme per Vasco de Gama, és de 1498) els
africans volen tornar a ser subjectes de la pròpia història. I coprotagonistes de la Nova Història universal,
en la qual “cada civilització sortirà dels límits on estava reclosa, no per anar a la conquesta d’altres móns
culturals, per eliminar-los (els Inques, els Maies...)
sinó per a retrobar-se a si mateixa, en tota la seva
plenitud i amb totes les seves promeses en el camí
del futur col•lectiu” (Théophile Obenga).
El vent d’orient, que separarà les aigües del mar
inventant per al continent un camí de sortida, està
bufant fort, especialment sobre la dona. Encara que
encara en molts casos segueixin sotmeses a pràctiques discriminatòries i sovint infamants (com les
mutilacions genitals de diversos tipus, que afecten
115 milions d’africanes en la meitat dels països del
Continent) i encara que siguin les primeres víctimes
de les crisis econòmiques i dels desequilibris socials,
avui són les dones, les seves veus i experiència, les
que perfilen el rostre d’una Àfrica Nova.
“Fins ara han hagut d’obeir sense discutir tot el
que la societat els imposava. Avui –exclama la teòloga anglicana keniata Musimbi Kanyoro- les dones
africanes inviten les esglésies a avaluar críticament
la cultura per veure en quina mesura afavoreix la
justícia, la vida, la pau i l’alliberament”. “S’ha acabat
el temps de les lamentacions estèrils –li fa eco una
altra teòloga, la Gna. Bernadette Mbuy Beya, del
Congo -. Les dones han de decidir posar-se dempeus i
organitzar-se per realitzar-se junt, dones i homes, en
el respecte mutu.”
No són solament desitjos d’algunes intel•lectuals,
sinó accions de grups i moviments, associacions i
cooperatives. Des de les prostitutes de Korogocho,
que s’uneixen per treballar en l’artesania de cistelles
i collarets, fins el Moviment de les “dones per la
justícia i la pau” de Kinshasa, passant per les caixes
de socors mutu al Camerun i els centres femenins per
la reconciliació hutu-tutsi a Ruanda i Burundi.
No serà ja Moisès aquesta vegada qui encapçali l’èxode d’Àfrica cap al nou mil•leni. Li tocarà
probablement a Maria, la seva germana. Que aquesta
vegada no es limitarà a dansar sobre la platja.
q

CONSEllS ambientals
Per a la vida diàriA
Alfredo Petro
Les potències mundials no han aconseguit complir les promeses i propòsits de promoure un desenvolupament sostenible. Ens toca a nosaltres assumir actituds
que facin viable una vida millor per al planeta.
1.- Plantem un plançó d’arbre a la vorera, davant de
casa nostra, amb el compromís de tenir-ne cura
i protegir-lo fins que es pugui valer tot sol.
2.- Portem, de tant en tant, un cubell d’aigua, la que
hem emprat per rentar els plats o la roba, a un
arbre assedegat.
3.- Parlem amb un nen veí nostre sobre el valor i la
importància dels arbres.
4.- Enterrem restes orgàniques (menjars salats no) al
jardí.
5.- Consumin en major quantitat els menjars tradicionals
indígenes, sabent que tenen més proteïnes que
no pas molts d’aliments ordinaris.
6.- Escollim i comprem roba de vestir de llana o cotó, en
comptes de les peces de fibra sintètica.
7.- Quan anem a comprar al mercat portem les bosses
de plàstic que tinguem a casa per tornar-les a
usar.
8.- Quan anem a passejar a bosc o pel camp portem bosses grans per recollir les deixalles no orgàniques
deixades per altres persones menys educades i
conscients de la importància de tenir cura del
medi ambient.
9.- Canviem amb els nens del barri joguines sanes i
instructives per les seves fones, per tal que no
matin més ocells.
10.- Anem en bicicleta en comptes d’usar el transport
motoritzat, sempre que puguem i no ens resulti
necessari.
11.- No emprem pintures per les nostres cases, ni en
els interiors ni a l’exterior. Deixem l’obra vista a
l’exterior, simplement envernissada i entapissem
els interiors amb paper, guix o calç.
12.- Organitzem algunes activitats, al barri o a l’escola,
que ens ajudin a entendre millor el problema,
amb motiu de la festa del dia de l’arbre, del medi
ambient, de la terra...
q
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Una nació dintre una altra Nació
Els llatins en els Estats Units

Ignacio Franco

Diòcesi de Wilmington, Delaware, EUA

Creixement impressionant
Quan els Estats Units arrabassà
a Mèxic la meitat del seu territori
després de la guerra l’any 1848 ( els
estats de Texas, Nou Mèxic, Colorado,
Arizona, Nevada, Utah i Califòrnia),
ningú no hauria pogut imaginar
que, 150 anys més tard, es produís
el fenomen una “reconquesta pacífica” com està succeint actualment,
almenys demogràficament parlant.
La immigració llatinoamericana
cap als Estats Units no només no
s’atura, sinó que augmenta vertiginosament, sense que importi tot
el que el gegant del Nord faci per
controlar les seves fronteres. La
raó d’aquest flux migratori és molt
simple i té un nom ben capitalista:
oferta i demanda de mà d’obra.
L’economia dels Estats Units, la més
poderosa del món, és cinc vegades
més forta que la de tota Amèrica
Llatina conjuntament i segueix una
expansió constant, demanat dintre
una gran gamma de possibilitats,
treballs durs relativament mal remunerats que els nord-americans
no desitgen fer: el camp, serveis de
manteniment, processadores de carn
i fuites, obrers no especialitzats...
Els llatins entren allà ambiciosos,
sense queixar-se gaire perquè els
sous solen ser 8 vegades més grans
que a Mèxic o 18 vegades més altes
que a l’Amèrica Central.
L’exili llatí cap els Estats Units
està motivat per la misèria, i per això
es rifa la policia fronterera, falsifica
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permisos de col.locació per poder
treballar i accepta sense queixar-se
les tasques més dures que li són
imposades.
Es diu que som uns 30 milions
de llatins en aquest país, però no hi
ha xifres fiables – existeixen entre 5
i 8 milions d’indocumentats i a ells
ningú els comptabilitza-. Si continua
la tendència actual d’immigració i
reproducció, en menys de deu anys
superarem els negres com a la “minoria” més gran, i d’aquí a cinquanta
serem la quarta part de la població
nord-americana. Ja som la cinquena
“nació” de parla hispana en el món
i l’any 2050 podríem arribar a ser
la segona amb 80 milions, només
superats per Mèxic. Los Angeles
és la segona “ciutat mexicana més
poblada”, a Nova York hi ha més porto-riquenys que a San Juan i a Miami
es parla més espanyol que anglès,
només per esmentar els exemples
més coneguts.
Els llatins, en poques paraules,
estem formant una espècie de nació
dintre d’EUA i fa estona que comencem a canviar el rostre d’aquest país.
Però, qui som?, com vivim en una
nació estrangera que és, certament,
la més poderosa del món?
Buscant la nostra identitat
Els llatins sabem el nostre país
d’origen i quan hem vingut de terra
estrangera, sentim l’orgull de la
nostra pàtria i mantenim llaços de
comunicació amb ella. Vora d’un 70%

som d’origen mexicà, més o menys el
12% han arribat de diverses nacions
d’Amèrica Central, un altre 12% de
països caribenys com per exemple
Puerto Rico, Cuba i República Dominicana, i només tal vegada el 6%
venen d’Amèrica del Sud.
El problema ve amb la segona
generació i més enllà. Els nostres
fills pateixen una crisi d’identitat
perquè no se senten ja llatinoamericans ( i no ho són), i alhora no
sempre es consideren plenament
nord-americans encara que siguin
ciutadans d’aquest país; són los
chicanos, neoyorricans, etc., que
a vegades ja no volen o no poden
parlar espanyol.
Alguns sociòlegs diuen que som
una espècie de poble “sandwich”
atrapat entre Amèrica Llatina i els
anglo parlants d’ Amèrica del –nord,
però molts estem descobrint que
podem ser una cultura “pont” entre
aquests dos móns, un poble doblement mestís i per aquest motiu doblement ric: la nostra mescla de sang
i de cultures. Podem parlar anglès i
espanyol, ens sentim còmodes navegant entre els móns “anglo” i el món
“hispà”, som un poble graó entre el
nord i el sud de les Amèriques.
Per altra banda, no ha estat ni és
fàcil conquerir el nostre lloc aquí, als
Estats Units, tenim una història de
lluita que es remunta a la resistència
del nostre poble a ser assimilat o
simplement esborrat pels invasors
anglosaxons. Durant els anys 60,

quan els negres lluitaven pels seus
drets civils encapçalats per Martin
Luther King, nosaltres també sortíem
al carrer per demanar justícia, guiats
per líders com Reyes Tijerina, que va
lluitar per recuperar la terra dels seus
avantpassats hispans a Nou Mèxic;
Corky González, organitzador incansable de les comunitats chicanes a
Colorado; César Chávez, sindicalista
de Califòrnia que lluità per la dignitat dels camperols.
Avui dia encara patim el racisme
en molts indrets, però lluitem com a
poble per a tenir el lloc que mereixem en aquest país.
Com cantar Déu en terra estranya?
Som un poble de tradició profundament religiosa, com a bons
llatinoamericans, i de majoria catòlica. Però en arribar a aquest
país l’Església no sempre ens rep de
bones maneres, ja que el catolicisme
nord-americà ha oblidat les seves
arrels en els immigrants miserables
que vingueren d’Europa, s’ha tornat pròsper i li costa acceptar-nos
perquè som pobres, de pell bruna i
parlem espanyol. Això fa que molts
busquin un lloc de pertinença en les
esglésies evangèliques pentecostals,
que sovint s’adapten millor a la nostra cultura i necessitats.
Però seria injust dir que l’Església
Catòlica no s’identifica amb nosaltres. En realitat fa molt, tenint en
compte que per ella com a estructura
no es fàcil adaptar-se a la nostra
manera particular de practicar la fe,
al nostre idioma; però pot fer molt
més si vol ser fidel a l’Evangeli. Alan
Figueroa Deck, un teòleg chicano,
diu que la presència dels hispans
és una oportunitat d’or perquè

l’Església retorni a les seves arrels
de solidaritat amb els pobres, i que
li doni la benvinguda a Jesús amb
rostre d’immigrants. Vet aquí un
repte d’inculturació.
I en el catolicisme nord-americà,
sí que hi anem deixant una empremta. Ja som més del 40% en aquesta
església de 65 milions, la qual cada
dia es torna més bruna, més pobre i
de llengua espanyola. D’aquí a deu
anys serem majoria en la feligresia
catòlica d’aquest país, imprimint
la nostra cultura i calidesa llatina
a una església anglosaxona molt
organitzada i eficient, però també
molt freda.
Darrerament hem començat
a desenvolupar la nostra pròpia
teologia, basada en la de l’alliberament llatinoamericana, però amb
els nostres propis tocs i situacions
particulars coma hispans. És una teologia que va emergint amb enorme
vitalitat, amb menys èmfasis en els
conflictes de classe com en el cas
d’Amèrica Llatina, però incidint en
un altre tipus de pobresa i de marginació: la inseguretat de la nostra
cultura i religiositat popular, la dona
com a companya, colze a colze amb
l’home en l’alliberament. També hem
de ser més ecumènics que els nostres
cosins que viuen al sud de Río Grande, la qual cosa s’explica fàcilment
perquè vivim en una societat molt
més plural.
Un futur de llum i ombres
Les impressionants estadístiques
del nostre creixement demogràfic
entusiasmen uns però alarmen d’altres. En el Congrés nord-americà es
pensa que som d’alguna manera com
el poble d’Israel a Egipte: el poble

pobre que es reprodueix molt de
pressa i que pot ésser una amenaça
per l’Imperi; arreu hi ha controls de
frontera i restriccions immigratòries
més estrictes per detenir-nos. En
realitat no som una amenaça per
ningú, sinó ajuda per a tots. Les
nostres pàtries a Amèrica Llatina ens
varen excloure i ens varen expulsar
amb polítiques de misèria, però ara
paradògicament les nostres trameses
de diners són la primera o segona
font d’ingressos pera les pàtries
que ens varen donar l’esquena, i als
Estats Units li proporcionem la mà
d’obra barata que demana la seva
potent supereconomia. No ens faran
fora perquè no poden prescindir de
nosaltres.
Som un poble jove amb un
potencial il.limitat, però també
som un poble vulnerable en molts
aspectes: no estem suficientment
organitzats, quasi no tenim poder
polític als Estats Units i la temptació
del consumisme desfrenat també
ens afecta. Per altra banda, estem
aportant valors que la societat
nord-americana ja ha perdut, com
la sòlida vida de família, el sentit
de la celebració i la festa, l’enteresa
davant l’adversitat...
El nostre desafiament consisteix
en conservar el que és positiu de
les arrels llatines i adaptar allò que
també hi ha de nou en la cultura
anglosaxona, tenint la sabiduria
de rebutjar els aspectes negatius
d’ambdues cultures. Si aconseguim
fer aquesta síntesis podrem complir
el que sembla ser el nostre destí
històric: ser un poble-pont per mostrar solidaritat amb Amèrica Llatina
traient-li la bena dels ulls a l’Amèrica
del Nord.
q
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El que és legal però no just,
no m’obliga
Alejandro von Rechnitz
Panamá, Panamá

El president del Consell episcopal Llatinoamericà,
CELAM, qualificà com una “reacció racista i antihispànica” (contra els hispans) la política antiimmigratòria
dels EUA. Però també va reconèixer que aquest país
és “sobirà” per emetre lleis que impedeixin l’ingrés
il.legal de persones i que aquestes lleis “s’han de
respectar”.
Com s’estén això? Són les lleis racistes i aintiimmigratòries i, per tant, injustes, però no obstant
això, s’han de respectar? I la diferència, essencial,
entre el que és just i el que és legal?
Aquesta diferència s’ha adduït sempre, per exemple, per aclarir als cristians que les lleis avortistes no
tenen per què ser respectades, per molt legals que
siguin, per molt sobirà que es consideri el país que
les emeti. Segons l’Església, el cristià no solament no
ha d’obeir lleis avortistes, sinó que, encara més, cal
que les desobeeixi expressament i les combati, precisament perquè per l’Església aquestes lleis poden ser
molt legals, però no són justes, per atemptar contra
la vida humana. L’Església, referent a l’avortament,
se sent clarament obligada a donar suport i defensar
la justícia, no la legalitat.
Defensor de la llei –fins on sabem -, fins i tot
de la Llei de Déu, són els fariseus; als cristians ens
toca defensar la misericòrdia, l’amor, el primer graó
de la qual és la justícia. El que és legal, tota llei,
tota legalitat, pot ser important, però sempre menys
important que la finalitat de la legalitat tota, que
sempre és la justícia. Per tot el que té a veure amb
la llei, la justícia és el fi; mentre que tota llei, i tota
la llei, és un mitjà. Els EUA, per tornar al cas, poden
aprovar i promulgar totes les lleis que vulguin dins
del seu territori, perquè és un país “sobirà”; en això
estem d’acord. Els poders executius i judicial tenen
totes les possibilitats de coacció jurídica respecte
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dels que no respectin les seves lleis dins del seu
territori. Però si la llei promulgada és injusta, per
molt legal que sigui, ningú al món pot predicar-nos
que l’hem de respectar.
Igual que és poder de l’Estat imposar el compliment de les lleis promulgades dins del seu territori,
respectar o no una llei injusta és opció responsable
meva i queda a la meva consciència prendre la decisió
de respectar-la o no. Per descomptat, queda també
de part meva el fet d’assumir responsablement les
conseqüències de la meva decisió. Però, repeteixo,
ningú, ni el Papa – a mi que sóc catòlic -, pot exigirme que jo respecti una llei manifestament injusta.
Aquesta argumentació ni tan sols és nova: és la
que portava al martiri els primers cristians davant
unes lleis de l’imperi romà que els prohibien ser
cristians.
El fonament de tot el problema concret entre
el que és just i el que és legal es troba en que la
consciència és el criteri últim de responsabilitat per
decidir, no la llei. Aquesta llibertat de la consciència
per decidir responsablement neix de la dignitat de la
persona humana. Així, encara que l’error no tingui
drets, la persona que erra, com a persona, sempre
en tindrà.
Ni la llei ni una Església fan veritable la veritat;
és la veritat la que fa veritable tant la llei com l’Església. Ens està quedant clar, que el ser humà, cada
ser humà, se sent obligat normalment a buscar la
veritat i, si arriba a conèixer-la o almenys a conèixer
el que ell creu la veritat, es veu, també normalment,
moralment obligat a seguir aquesta veritat i a actuar
d’acord al que ell honestament creu que és la veritat.

La veritat no pot imposar-se des de fora; s’imposa
des de dins, per la força de si mateixa.
Buscar la veritat i seguir el que es consideri la
veritat trobada és un dret inviolable de la persona
humana, i la llei, cap llei, està per sobre d’aquest
dret. Ens ha costat segles sencers d’intolerància
d’inquisicions i croades!, però la consciència que
sembla que anem adquirint ara de la dignitat de
la persona humana –sigui quin sigui el seu sexe, el
color, la condició econòmica o social -, exigeix que
l’actuació de cada persona gaudeixi i usi el seu propi
criteri de llibertat responsable. Ja sabem – només
faltaria!- que la natura del ser humà no canvia, però
sí que ha canviat el coneixement que en cada època
anem tenint d’aquesta naturalesa.
La dignitat de la persona – que els cristians diem
que la fe ens revela infinita- exigeix que aquesta
llibertat per buscar la veritat i segui-la estigui totalment vacunada contra tota coacció o xantatge.
En el punt de recerca personal de la veritat i del seu
seguiment conseqüent, ningú pot ser obligat a obrar
contra la seva consciència.
I d’on neix aquesta dignitat de la persona? Neix
– diem- de la seva capacitat natural de raonar i d’actuar lliurament (per molt condicionada que estigui,
mai ha estat determinada, creiem), la qual cosa la
torna responsable. I així, encara que m’equivoqui en
la veritat que crec que és la veritat, no m’equivoco de
buscar-la i d’adherir-m’hi. Això és el que anomenem
consciència responsable i criteri últim de responsabilitat per decidir.
Podem adduir molts exemples en el nostre Continent, alguns ben aguts:
- el de la diferència entre el salari mínim legal i
e que seria el salari mínim just,
- o els dels tractats internacionals imposats a
força de pressions econòmiques, polítiques i militars,
tractats que a la millor figuren com exemples de
legalitat en matèria de dret internacional, però que
no són per això menys injustos
El deute extern d’Amèrica Llatina, que és legalíssim segons les lleis dels nostres països i del neoli-

beralisme imperant, però que és injustíssim ( a part
d’impagable). Per què hauríem de tenir l’obligació de
pagar (obligació moral, és clar) el que és evidentment
injust, per molt legal que sigui?
Hi ha també el problema de les reformes agràries
necessàries al llarg del nostre atribolat continent. La
possessió actual dels terratinents – que per ser-ho
tot fins són els autors de les lleis – és una possessió
legal, però evidentment injusta; possessió tal que
ha conduït que el dret de la propietat privada de les
terres estigui per sobre del dret fonamental a la vida
humana, i a convertir el dret d’alguns a la propietat
privada de les terres en el dret a privar de la propietat
a la immensa majoria.
La legalíssima privatització dels béns i les empreses públiques o nacional en contradicció amb la
justícia de tals mesures i els seus efectes secundaris,
com en els pitjors remeis de la nostra farmacopea.
Segurament el cas més feridor d’ofensa de la
justícia per part de la legalitat és la indefenssió i
despossessió a què estan sotmesos, des de fa cinccents anys, els indígenes d’Amèrica Llatina.
Com ja diu la Sagrada Escriptura, la mera presència del just destorba, perquè assenyala i desestabilitza l’ordre establert, anomenat, segons les
lleis, “ordre”. El just o el que és just és sempre una
pedra a la sabata del que és legal. El jubileu, que
tan alegrement estem preparant per celebrar al famós
any 2000, va néixer a Israel, precisament per fer
desaparèixer les desigualtats extremes que hauria fet
néixer, en els cinquanta anys anteriors, la diferencia
entre el que és just i el que és legal.
La meva consciència em diu – per acabar per on
he començat- que tinc l’obligació de respectar les
disposicions estatals que siguin legals, però solament
aquelles que siguin justes, al mateix temps. La meva
consciència em diu que no tinc per què respectar lleis
injustes, per exemple lleis racistes, per molt legals
que siguin. Les lleis racistes, a més, són contràries
a la mateixa constitució dels EUA, tan sobirà per
fer les lleis.
q
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Tribunal del Deute Extern
Veredicte

El Tribunal del Deute Extern es va reunir els dies 26 a 28
d’abril de 1999 al Teatre João Caetano a Rio de Janeiro, al
Brasil, al local on va ser penjat Tiradentes, heroi i màrtir de
la Independència, en presència i amb la participació de 1.200
persones de diverses parts del Brasil i diversos països del món.
Promogut per la CNBB (Conferència Nacional dels Bisbes
del Brasil) i Cáritas, CONIC (Consell Nacional d’Esglésies Cristianes), CESE (Coordinadora Ecumènica de Serveis), CMP (Central
de Moviments Populars) i MST (Moviment dels Treballadors
Rurals sense Terra) i l’IAB (Institut d’Advocats Brasilers), amb
el suport del CORECON/RJ, SENGE/RJ, SINDECON/RJ, IERL i
PACS, el Tribunal va tenir com a objectius jutjar el cas brasiler
del deute extern i reforçar la Campanya del Jubileu 2000 en
favor de la cancel·lació del deute dels països de baixa renda i
més endeutats.
Pel fet que el Brasil és, així com alguns altres països de
l’Amèrica Llatina i el Carib, un dels països amb economia de
renda mitjana i considerat emergent, i un dels països que té
un dels pitjors perfils en la distribució de renda del món, amb
un quart de la seva població (4 milions de persones) situat per
sota de la línia de pobresa, va ser objectiu del Tribunal identificar la relació entre el deute extern i aquesta situació d’injustícia i misèria. A més d’identificar els factors que originen,
constitueixen i augmenten el deute extern, així com els seus
respectius responsables, el Tribunal va tractar de definir polítiques alternatives i estratègies per superar, de forma sostenible,
la crisi d’endeutament extern i les seves conseqüències socials
i ambientals.
Després d’haver conegut un ampli i múltiple material documentat, sentint testimonis de brasilers i d’especialistes d’altres
països en quatre sessions (sobre el sistema financer internacional, sobre l’endeutament brasiler, sobre els casos exemplars
d’endeutament d’altres països i sobre perspectives d’acció per
afrontar i superar la crisi de l’endeutament brasiler), el Tribunal
Popular, constituït per representants de diversos sectors de la
societat brasilera, va arribar al següent veredicte:
CONSIDERANT:
1. Que, segons els estudis i les dades presentats al Tribunal, el deute dels països més pobres i endeutats ja va ser pagat
i, en la forma comptable actual, resulta impagable.
2. Que el deute brasiler, a partir de l’última renegociació
de fa cinc anys, va augmentar de 148.000l milions a 235.000l
milions el novembre de 1998, i que en aquell període es van
pagar prop de 126.000l milions als creditors externs, la qual
cosa indica una velocitat insostenible d’endeutament, fins
al punt que gairebé tots els nous contractes són destinats al
servei del propi deute, de la qual cosa resulta un cercle viciós
d’endeutament.
3. Que la decisió unilateral dels EUA al final dels anys
setanta d’augmentar la taxa d’interès del seu nivell acostumat
històricament de 4-6% fins a més del 20% en pocs mesos va
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constituir una traïció a la bona fe dels contractes i, a més, va
forçar els països deutors a demanar préstecs per pagar els interessos, va comportar un pagament extraordinari que correspon
a la pèrdua de 106.000 milions per a l’Amèrica Llatina.
4. Que el fet que els creditors imposin als deutors una taxa
de risc per prevenir-se de la seva possible incapacitat de pagament dóna a aquests el dret de declarar-se insolvents sense
càrrec.
5. Que governs identificats amb grans empreses i bancs
endeutats amb l’exterior han practicat l’estatalització del deute
extern privat socialitzant els seus costos i comprometent encara més els fons públics amb el servei del deute extern.
6. Que empreses públiques estratègiques van ser utilitzades com a instruments de sobreendeutament i que això va
comprometre la seva salut financera i la seva capacitat d’inversió, la qual cosa va servir de pretext per a la seva posterior
privatització.
7. Que hi ha un vincle explícit entre el deute extern, l’excessiu endeutament públic intern i la recerca de capital extern
de curt termini, sotmetent el país a una política d’altíssimes
taxes d’interès.
8. Que el govern, pel fet de concebre el sistema financer
com un absolut i com una finalitat, va sacrificar la part del
pressupost dedicada a despeses en polítiques socials i en dinamització de l’economia interna per mantenir al dia el pagament
dels deutes financers, cosa que va donar com a resultat l’abandonament de la salut, de l’educació, de les polítiques d‘ocupació, de l’habitatge popular, de la demarcació i la garantia de
les terres indígenes i de les seves condicions de supervivència
en tant que pobles, de valoració dels vells i dels nens, de
realització de la reforma agrària, de conservació i recuperació
del medi ambient.
9. Que les polítiques econòmiques i d’ajust de l’FMI han
demostrat ser desastroses per als països que s’hi sotmeten, i
serveixen per augmentar encara més el deute del altres passius
externs d’aquests països, constituint una moratòria sense fi
dels deutes socials i ambientals, dels quals els creditors són els
nens, les dones i els homes treballadors del camp i de la ciutat,
els negres, els pobles indígenes i la naturalesa.
10. Que els Estats Units manipulen l’ONU, l’OMC, l’FMI, el
Banc Mundial i l’OTAN d’acord amb les seves estratègies d’hegemonia i control dels pobles de la terra.
11. Que l’endeutament públic brasiler sempre va afavorir
els interessos i els privilegis de les elits dominants.
12. Que l’excessiu endeutament brasiler va ser generat
sobretot en les últimes tres dècades marcades pels 21 anys de
dictadura, per una transició cap a governs civils que van completar la rendició connivent de la política econòmica al capital
financer.
13. Que aquest endeutament va ser realitzat per governs
dictatorials, i per tant il·legítims i antipopulars, i que els

creditors d’aquests governs, a més d’haver estat els seus còmplices, tenien consciència dels riscos que implicaven aquells
préstecs.
14. Que l’expansió del deute està relacionada amb les elits
brasileres que, al llarg de tota la història, i actualment, han
estat connivents amb les institucions financeres de l’exterior
tant privades i oficials com multilaterals.
15. Que el deute extern constitueix una violació continuada del Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i
Culturals, fixat per l’ONU el 16/12/66, que exigeix el reconeixement del dret de cada nació a l’autodeterminació i al desenvolupament econòmic, així com a la lliure disposició de les seves
riqueses i els seus recursos naturals, i que en cap cas un poble
podrà ser privat dels seus propis mitjans de subsistència;
EL INTEGRANTS DEL TRIBUNAL DEL DEUTE EXTERN DECIDEIXEN, PER UNANIMITAT:
El deute extern brasiler, pel fet d’haver estat constituït
fora dels marcs legals nacionals i internacionals, i sense consulta a la societat, d’haver afavorit gairebé exclusivament les
elits en detriment de la majoria de la població, i de ferir la
sobirania nacional, és injust i insostenible èticament, jurídicament i políticament.
En termes substantius ja va ser pagat i persisteix amb
prou feines com un mecanisme de submissió i esclavització de
la societat al poder financer de la usura i de la globalització
del capital, i de transferència de riqueses per als creditors. Per
això, aquest Tribunal
condemna el procés d’endeutament brasiler, que implica la
subordinació als interessos del capital financer internacional
i dels països rics, que compten amb el suport dels organismes
multilaterals, com a inic i il·legítim;
responsabilitza les elits dominants per l’endeutament
excessiu i per abdicar d’un projecte propi de desenvolupament
per al Brasil;
responsabilitza els governs i els polítics que promouen el
projecte d’inserció subordinada del Brasil en l’economia globalitzada i li donen suport;
responsabilitza els economistes, els juristes, els artistes i
els intel·lectuals que els donen suport tècnic i ideològic;
i responsabilitza la dictadura dels grans mitjans de comunicació, que intenten legitimar el deute i bloquegen el debat
sobre les alternatives.
Decideix a més comunicar a les autoritats legislatives,
executives i judicials de la Unió , Estats Municipis, aquesta
decisió, perquè la respectin per la legitimitat de l’estructura i
de la funció social d’aquest Tribunal.
Assumint l’esperança present en les lluites populars per
alternatives de vida, de relacions socials i d’organització de
l’economia i de la societat, el Tribunal proposa a tots els brasilers i brasileres els següents compromisos i estratègies d’acció:

van ser arrabassades, sense imposar-los cap més condició que
la de l’aplicació dels recursos estalviats al rescat dels deutes
socials sota el control de la pròpia societat i del ple respecte
als drets humans de tots els ciutadans.
Una auditoria del deute públic extern i de tot el procés
d’endeutament brasiler, amb la participació activa de la societat civil, a fi de verificar comptablement i jurídicament si
encara hi ha deute per pagar, de qui ha de ser cobrada, i per
establir normes democràtiques de control sobre l’endeutament.
Una moratòria sobirana, el trencament de l’Acord amb l’FMI
i la redefinició dels deutes, amb base en els resultats de l’auditoria i a partir de l’afirmació de la sobirania nacional.
Una política de desenvolupament centrada en els drets de
la persona i de la societat, basada principalment en els recursos materials i humans del país, que superi la lògica i la pràctica de l’endeutament irresponsable actualment en vigor.
Un ferm control del canvi, instrumentat pel govern per
frenar l’especulació i reestimular la inversió productiva, incloent mecanismes efectius de control i fiscalització de tota forma
d’entrada i sortida il·legal de monedes (nacional i estrangeres)
i de mercaderies en general.
La renacionalització i la democratització d’empreses estratègiques.
La renegociació dels deutes dels estats i els municipis,
vinculant els recursos estalviats al rescat dels deutes socials i
ambientals, i refundant el pacte federatiu en una perspectiva
democràtica i participativa.
El reforç de mobilitzacions i campanyes com l’ATTAC, que
exigeixen l’establiment de mecanismes de regulació i de taxació de la circulació del capital especulatiu internacional, apuntant a la creació d’un fons destinat al rescat de la vida digna
dels més empobrits.
La unió dels pobles de l’Amèrica Llatina i el Carib entorn
de polítiques alternatives i estratègies comunes al continent,
per afrontar junts el cercle viciós de l’endeutament i altres
factors d’empobriment i subordinació que històricament afligeixen tot el continent.
La participació a la Campanya Jubileu 2000, del Consell
Mundial d’Esglésies i d’altres institucions nacionals i internacionals, en una mobilització que porti els estats democràtics
a proposar a l’Assemblea General de l’ONU una acció davant el
Tribunal Internacional de La Haia per jutjar els processos que
van originar i hipertrofiar el deute extern dels països empobrits
i altament endeutats i els seus responsables.

El present Tribunal és el marc simbòlic d’un llarg camí.
Convoca per això els brasilers i les brasileres a participar amb
esperança i sense inhibició en les iniciatives que d’ell brotaran,
i que continuïn dempeus, en carrers i places, fins que aconseguim que el Brasil sigui de veritat una pàtria per a tots, i que
tots tinguin condicions de vida digna i de plena realització de
ciutadania.
*La unió de tots els pobles en favor de la cancel·lació geÉs la nostra decisió. Publiqueu-la i divulgueu-la. Només
neral i sense restricció dels deutes externs dels països de baixa està autoritzada la subscripció feta per homes i dones de bé.
renda més endeutats, i per la devolució de les riqueses que els
Rio de Janeiro, patíbul de Tiradentes, 28 d’abril 1999. q
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Deutes de cinc-cents anys...
El Brasil: 1500-2000, 22 d’abril

Els 500 anys d’Amèrica, 1492-1992, van ser precedits d’una intensa mobilització dels pobles indígenes del
Continent, als quals es van anar associant altres grups i
segments de la Societat per senyalitzar els “500 anys de
resistència indígena, negra i popular”. En ocasió d’aquells
500 anys, en molts països van ser modificades les Constitucions per tal de reconèixer el caràcter pluriètnic i
pluricultural de la seva realitat, per incloure els idiomes
indígenes al currículum escolar i per reconèixer el dret
ancestral de les comunitats i pobles indígenes a la terra, a
la pròpia identitat, a les seves lleis i costums.
Els 500 anys de l’altra Amèrica, la no hispana sinó
portuguesa, la “Pindorama” (Tierra de las Palmeras) a la
llengua dels tupí, l’any 2000, no sembla suscitar el mateix
impacte ni la mateixa tenacitat de protesta i revisió històrica que van marcar tan fortament poblacions com les de
Mèxic, Guatemala, l’Equador, el Perú, Bolívia i molts altres
països llatinoamericans i del Carib. Potser és perquè, en
aquests països, les poblacions indígenes continuen formant la massa de sectors populars i mantenen identitat,
memòria i llengua, constituint-se així, fins avui, en “pobles testimoni”, segons Darcy Ribeiro.
El Brasil, al contrari, ¿seria un cas típic de “poble
nou”, resultant d’un procés d’amalgama i fusió de diferents pobles i races, i els sectors populars del qual són el
resultat no tant de l’anterior població indígena, sinó de
l’allau d’esclaus negres (prop de 3,6 milions) portats de
l’Àfrica, al llarg de més de tres segles, i mantinguts en
règim d’esclavatge fins ahir pràcticament? L’abolició de
l’esclavatge al Brasil, la més tardana de les Amèriques,
només va tenir lloc el 1888, i no el 1794, com a Haití, o
el 1810, com a Mèxic, o el 1834, com a les illes angleses
del Carib, o fins i tot el 1865, com als Estats Units.
A dir veritat, el Brasil, escanyat avui per la pitjor crisi
de la seva història, endeutat i en recessió, sorprès pels
successius escàndols financers i morals dins les més altes
esferes de l’executiu, del legislatiu i del judicial, i sense
gaires perspectives a l’horitzó més proper, afronta de
manera pesada i amb ben poc ànim de celebració o ni tan
sols de protesta, l’aproximament dels 500 anys de l’arribada dels portuguesos en aquestes terres del Brasil.
Fora d’això, l’any 2000 se sobreposen diverses efemèrides: els 500 anys del Brasil, però també el gran jubileu
i l’inici del tercer mil·lenni del cristianisme, amb els seus
significats més universals.
El 22 d’abril de 1500 va ser el dia del pas per la costa
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José Oscar Beozzo’

São Paulo, SP, Brasil
del Brasil de les dotze naus de Pedro Álvares Cabral, de
camí cap a l’Índia. Pedro Vaz de Caminha, l’escrivà de
l’armada, a la seva carta al rei de Portugal, D. Manuel el
Venturoso, narra la “troballa” de la terra i de la notícia sobre els seus habitants i dels vuit dies en els quals la flota
cabralinya va navegar pel litoral sud de Bahia.
Els fulls dels calendaris marquen per al 22 d’abril
diverses commemoracions, com les del dia de la Terra, el
dia de l’aviació de caça, el dia de la comunitat portugueso-brasilera, i el dia del Descobriment del Brasil.
Sota aquest nom de “Descobriment del Brasil” el
govern està elaborant la seva agenda de festivitats per
commemorar els 500 anys, i la Rede Globo de Televisión va
instal·lar a Puerto Seguro i altres ciutats del país rellotges
amb compte regressiu que van indicant quants dies falten
per a l’esdeveniment.
L’Església Catòlica, en els seus documents més recents
evita curosament parlar del “Descobriment del Brasil”,
col·locant entre els objectius del seu projecte “Rumb a
l’any 2000” la “concientització del sentit del Jubileu i dels
500 anys d’Evangelització del Brasil”.
Però les òptiques de l’Estat i de l’Església, encara que
diferents, no esgoten totes les lectures possibles d’aquest
esdeveniment. Els més de 600 pobles indígenes que habitaven aquí i dels quals poc més d’un centenar continuen
habitant la terra batejada amb el nom de Santa Cruz, Vera
Cruz i després el Brasil, van experimentar aquest esdeveniment, el procés del qual ve desplegant-se en el temps
–fins avui mateix– com una invasió i una espoliació de les
seves terres i com uns desaprofitats intents de bon veïnat
i de civilitzada convivència. Per a molts d’ells, la presència
dels quals al territori que avui abraça el Brasil es remunta
a més de 40.000 anys, els últims 500 són amb prou feines
una etapa recent –encara que tràgica, dolorosa i determinant– d’una història molt més antiga i profunda.
¿És possible en aquestes commemoracions una meditació de mirada més àmplia que s’aproximi a aquesta
història sense excloure la plural i antiquíssima trajectòria
i la rica experiència humana i espiritual de tants pobles,
cultures i religions, o estem condemnats a l’estreta òptica
colonialista dels 500 anys de descobriment o d’evangelització?
De continuar movent-nos a l’horitzó estret dels 500
anys, la primera conseqüència a la qual ens vam condemnar és la de ser n país sense memòria i sense arrels. Per
superar aquesta maledicció no n’hi ha prou de reprendre

el refrany útil que som filles i fills, hereus de les tres races
tristes: la portuguesa, la indígena i la negra.
Totes tres entren dins el gresol de la nostra formació
en condicions molt diferents: els portuguesos com a conqueridors i colonitzadors que es van apropiar, sense més
ni més, de terres i gent, tot establint la seva dominació
política, la seva explotació econòmica i imposant la seva
ocupació sistema cultural, la seva llengua, els seus costums i la seva fe religiosa. Els indígenes són un obstacle
a l’ocupació de la terra, destinats a ser foragitats o a
l’extermini, o a ser recuperats com a mà d’obra servil per
als cultius i els enginys. A les dones indígenes i després a
les negres, se’ls va imposar el forçat mestissatge sexual, a
fi de “poblar la terra” en la línia del projecte colonial, fent
dels mamelucos, els cafuzos i els mulats, els seus aliats,
no sempre incondicionals. Fins avui, no s’ha ofert als
supervivents d’aquesta gran tribulació –prop de 300.000
indígenes agrupats en 130 diferents pobles– garantia per
a les seves terres, respecte cap a les seves cultures i religions, educació bilingüe en el reconeixement del caràcter
pluriètnic, pluricultural i plurilingüístic de la nació brasilera. Ni tan sols els limitats drets inscrits en la Constitució
del 88 no els són assegurats als pobles indígenes. A prop
del 85% de les seves terres no estan encara demarcades ni
homologades i continuen subjectes a respostes judicials,
a ocupacions, invasions i devastacions, sota la mirada
indiferent quan no complaent i connivent de govern i de
la societat.
Els negres van arribar en la condició no solament
d’exiliats de la seva Àfrica nativa, sinó també a la de
mercaderia esclavitzada, traficada, subhastada, comprada
i revenuda per a totes la combats i feines dels camps i de
les ciutats. Dominació, submissió, esclavatge... connoten
la desigual convivència entre portuguesos, indígenes i
africans, i afecten l’avaluació de les diferents contribucions per a la constitució d’aquest “poble nou”, dit brasiler.
Per als negres, el final de l’esclavitud no va ser un passaport cap a la condició de ciutadans, sinó per a la marginació, perquè l’abolició es va consumar negant-los terra
per treballar, i sense haver-los donat escolarització i preparació per enfrontar la dura concurrència dels immigrants
europeus i japonesos al mercat de treball.
A les “races tristes” els calia incorporar la saga del
immigrants, peces majors en un conflicte de projectes
perquè el país passés de colonial a esclavista, establert a
la institució de la gran propietat de la terra, del monocultiu exportador (canya de sucre, tabac i cotó al nord-est,
cafè al sud, or i diamants al sud-est) i de la feina esclau.
Mentre uns quants, poc després de la independència,
somniaven a revolucionar les estructures anteriors substituint-les en el seu conjunt (la gran propietat per la petita

propietat familiar, el braç esclau pel lliure, el monocultiu
pel policultiu, l’exportació per l’atenció a les necessitats
del mercat intern...), d’altres volien només “modernitzar”
les relacions de treball canviant esclaus envellits i obtinguts a un cost creixent per braços immigrants assalariats,
deixant intactes el gran latifundi i el monocultiu per a
l’exportació.
El primer projecte va dominar aïlladament i subordinadament als marges de la gran propietat exportadora, en
alguns estats del sud, amb les colònies d’ immigrants alemanys, italians, polonesos, de Rio Grande, Santa Catarina,
Paraná. Allà els emigrants van rebre petits lots de terra,
per al cultiu familiar, obrint el camí per a un Brasil més
igualitari i democràtic. Aquestes terres, tanmateix, van
ser violentament preses dels romanents de les poblacions
indígenes que van escapar-se cap a les serres de l’extermini inmisericorde del període colonial.
El segon projecte va prosperar a São Paulo i al sud de
Minas, amb les grans hisendes inundades per centenars
de milers d’emigrants sense terra, encaminats cap a les
colònies de les hisendes, per substituir en les collites
del cafè els esclaus. Valgui com a comparació, per tenir
una idea de la proporció: per al projecte dels ciutadans
laboriosos i rendidors, per treballar la terra en règim de
petita propietat, van ingressar a Rio Grande do Sul entre
1876 i 1914, 66.000 immigrants italians; per al projecte
de “modernització conservadora” del latifundi, van entrar
a les hisendes de cafè, a São Paulo, prop d’un milió i mig
d’immigrants sense terra.
No va ser tanmateix en el segle passat, amb la immigració, ni en aquest, amb la constituent de 1986-88, quan
es va aconseguir trencar la força del latifundi i obtenir la
reforma agrària. La inflor de les ciutats, les legions d’emigrants sense terra i sense feina que deambulen pel país
són la conseqüència més visible dels frustrats projectes de
democratització de la terra en el segle XIX, de la fracassada abolició de l’esclavatge amb terra per als lliberts el
1888, i de l’avortada reforma agrària del segle XX.
Que els 500 anys serveixin per somniar un Brasil amb
més igualtat i democràcia, on càpiguen tots els seus fills
i filles, en el respecte a la riquesa de la seva diversitat
humana, cultural i espiritual.
És en aquesta perspectiva en la qual faran la CEBS el
X Intereclesial a Ilhéus, Bahía, el juliol del pròxim 2000,
tenint com a tema CEBS, memòria i camí, somni i compromís. Elles estan programant trobar-se amb els indígenes
Pataxós a les terres que Cabral va trepitjar, per celebrar la
resistència i la contribució espiritual i humana dels pobles
indígenes, expressar la seva solidaritat envers les seves
lluites i realitzar un gest penitencial per part nostra, com
a Església, per la tragèdia dels pobles indígenes.
q
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Balanç de l’església Llatinoamericana
en aquest final de segle

João Batista Libânio

Belo Horizonte, MG, Brasil

Qualsevol balanç de l’Església en aquest final de
segle i de mil·lenni ha de partir de la doble ruptura
que ha marcat profundament l’Església en aquest segle:
el Concili Vaticà II per a tota l’Església universal i
Medellín/Puebla per al nostre continent. Tots els altres
esdeveniments es comporten com a fre o accelerador
d’aquest doble corrent de vida.
1. Herència del Concili Vaticà II
El Concili Vaticà II és considerat el final de la contrareforma i de la Cristiandat. Significa la reconciliació
de l’Església amb el món modern, per a bé i per a mal.
L’Església s’obre al diàleg ecumènic i procura d’actualitzar-se. Joan XXIII va usar la paraula italiana “aggiornamento”, posar-se al dia.
L’Església del nostre Continent estava fins llavors
molt tancada en el seu conservadorisme religiós i
polític. Durant els anys del Concili i immediatament
després va fer un esforç enorme d’obertura. Van ser
anys de molt conflicte intern, de molt sofriment, però
avui tenim com a herència del Concili nombrosos èxits.
Abans de tot, un canvi en la comprensió de la
missió i de la naturalesa pròpia de l’Església: es va
deixar definir a partir de la realitat del Regne de Déu,
com a continuadora de la missió de Jesús d’anunciar-ho
als pobres. Entesa com a Poble de Déu i com a misteri, va superar moltes de les seves rígides estructures
canòniques, va augmentar la seva proximitat afectiva i
efectiva envers els més pobres, i va adquirir una millor
consciència de la seva naturalesa realment universal,
superant el caràcter predominantment europeu.
La catequesi es va desposseir del caràcter doctrinal,
per partir de l’experiència dels nens, tot expressant-se
en el seu univers cultural propi. La litúrgia es va tornar
més viva, amb les celebracions en llengua vernacla,
amb major participació de l’assemblea, amb molts més
cants i alegria. La formació dels seminaristes els va
inserir en centres d’estudis universitaris, els va apropar
als problemes del món d’avui, va conrear millor la seva
afectivitat... Els religiosos van abandonar els grans
convents, i passaren a viure en petites comunitats
als barris. Moltes congregacions van canviar les seves
obres sumptuoses per una obra pastoral popular.
La teologia va sofrir una renovació profunda de
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mètode i de contingut. Va anar a alimentar-se sobretot
a les fonts bíbliques i patrístiques, superant la dogmàtica àrida i massa escolar que la feia inintel·ligible a
les persones “d’avui”.
Els laics, per mitjà de l’Acció Catòlica especialitzada
-especialment les JEC, JOC, JUC-, a més d’assumir amb
entusiasme la reforma litúrgica, van anar inserint-se
cada vegada més en el seu medi, revelant el potencial
espiritual i evangelitzador del laic.
L’Església es va despertar al diàleg ecumènic, a la
relació amb les altres religions i amb els no creients,
en un esperit de llibertat i d’acollida. En comptes de
condemnar el món modern, va buscar el seu contacte,
superant el clàssic dualisme natural/sobrenatural, en
una perspectiva unitària de la història de la salvació.
Va dedicar una Constitució Pastoral a la relació amb
el món, iniciant-la amb dues paraules significatives:
“Gaudium et Spes”, és a dir, alegria i esperança...
2. Herència de Medellín (1968) i Puebla (1979)
Mirant els grans esdeveniments de la nostra Església d’Amèrica Llatina -Medellín i Puebla-, vam percebre
que ha marcat el rostre de la nostra Església amb traços
originals i forts. Subratllem-ne alguns:
-l’opció per l’alliberament dels pobres, reconeixent-los com a subjecte evangelitzador de l’Església i
transformador de la Societat;
-la dimensió profeticocrítica en relació amb la
realitat social des de la perspectiva del pobre, i que ha
portat a l’Església molta persecució i martiri;
-l’aparició de comunitats eclesiàstiques de base,
en les quals es practica una lectura popular i militant
de l’Escriptura en cercles bíblics entorn del mètode
desenvolupat per Carlos Mesters i en les quals hi ha
ministeris de lluita per la Justícia;
-la inserció de la vida religiosa enmig dels pobres;
-l’aparició d’una consistent teologia de l’alliberament, originària del Continent i no mer reflex de
l’europea;
-una major articulació entre celebracions litúrgiques i compromís social, especialment en la forma de
romeries de la terra, celebracions en defensa dels drets
humans, etc.;
-una abundant producció de documents d’Esglésies

particulars sobre temes socials;
-un ampli moviment de conscienciació política i
educació popular alliberadora a base del mètode de
Paulo Freire i de l’ús en la pastoral del mètode intuïtiu del veure analític, jutjar teològic, actuar pastoral,
celebrar i avaluar;
-una valorització de la religiositat popular com a
resistència i força alliberadora;
-la creació de Centres de Defensa dels Drets Humans, de Comissions de Justícia i Pau;
-la creació d’estructures eclesiàstiques d’àmplia
participació popular, sobretot de les “Assemblees del
Poble de Déu”, de les Trobades intereclesials de les
CEBs, etc., on la temàtica social ocupa un espai privilegiat.
En resum, a partir de Medellín, l’Església de l’Amèrica Llatina es caracteritza per l’opció per l’alliberament
dels pobres i per les comunitats eclesials de base en
què es practica una lectura popular de l’Escriptura en
cercles bíblics. A causa d’aquestes opcions l’Església
de l’Amèrica Llatina es va convertir en una església de
màrtirs.
3. Conjuntura més recent i desafiaments per al
pròxim mil·lenni
Aquesta herència, malgrat totes les dificultats i
atacs, continua sent la riquesa de la nostra Església.
L’Assemblea episcopal a Santo Domingo, malgrat circumstàncies externes de pressió, va obrir la nova porta
de la inculturació, en reconèixer que el nostre Continent és “multiètnic i pluricultural” ( núm. 226). En va
reforçar també altres punts com l’opció pels pobres, la
valoració i autonomia de les esglésies particulars, i la
importància del laic, defensant el seu protagonisme en
l’evangelització.
Avui dia ens desafia un cert retorn -sense gaire
futur- a posicions més conservadores en l’administració de l’Església. Fora d’això, creix en tothom el desig
d’una Església més participativa, que respongui a
l’esperit democràtic del món actual.
L’evangelització de les cultures i la transformació
de les estructures injustes de la societat moderna del
capitalisme avançat s’imposen com unes exigències
igualment greus. Una no passa sense l’altra.
És impensable la creació d’una única cultura cristiana en un món amb consciència multicultural, pluriètnica i plurireligiosa. L’evangeli ha d’inculturar-se en les
diverses cultures.
L’expressió opció pels exclosos, a més de reforçar

l’opció pels pobres -entre els quals els primers són
els exclosos-, permet de comprendre la nova situació
portada per dos factors recents d’exclusió: la revolució
de la informàtica i la ideologia neoliberal. Ambdós se
situen a l’interior del desafiador problema de la mundialització.
El fenomen religiós és avui més ampli que una simple aparició de noves diverses formes i expressions religioses, sobretot pentecostals. L’Església institucional
perd força i les formes religioses privatitzades creixen.
Augmenten, políticament, l’alienació i el descompromís. Es busquen solucions ràpides per als problemes
personals i familiars. Aquesta aparició religiosa pot
ser, tanmateix, un pont per a una evangelització i
conscienciació per mitjà del compromís amb les grans
Causes socials del moment actual: ecologia, feminisme,
pacifisme, consciència ètnica, etc.
Caminem cap a una societat del saber, de la informació i informatització. S’ha de multiplicar la presència
crítica a les ràdios i programes televisius, per una part
i, per l’altra, cal utilitzar les possibilitats multiplicadores de la connexió per xarxa de manera que les petites
iniciatives adquireixin un major potencial mobilitzador.
S’imposa el desafiament d’una pastoral de masses a
través dels mitjans, utilitzant les possibilitats de les
ràdios comunitàries. S’ha de valorar la importància
que les CEBs poden tenir de penetració a les masses,
sempre que s’obrin a aquest problema.
Més enllà de l’ecumenisme de diàleg entre els líders
eclesiàstics i els seus teòlegs, s’ha desenvolupat a
l’Amèrica Llatina un ecumenisme de base una mica més
original. Es desenvolupa a partir de l’opció de molts
sectors de les Esglésies per l’alliberament dels pobres.
En un mateix caminar, en el compromís comú de lluites
populars, es troben cristians de diferents denominacions, que llegeixen la Bíblia en aquest mateix context,
que combreguen amb els problemes, contradiccions,
opcions, lluites i esperances reals del poble llatinoamericà. Per això, són igualment perseguits, i donen
lloc a l’Església dels màrtirs d’A. L.: ecumenisme en
i de la sang. Aquest ecumenisme de base afronta en
aquest moment la presència de les denominacions
evangèliques, políticament conservadores, finançades
per interessos econòmics internacionals teològicament
fonamentalistes.
En una paraula: hi ha més motius d’esperança que
no pas de temor!
q
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El deute dels Estats Units amb l’Amèrica Llatina
Breu cronologia d’algunes de les intervencions més conegudes
Héctor Velarde

Mèxic
El 10 de març de 1999, durant una visita oficial a Guatemala, el president nord-americà William Clinton va declarar que l’ajuda oferta pel seu país a les forces armades de la nació centreamericana havia estat un error que els Estats Units no haurien de repetir. Al cap de poc, l’influent diari The Washington Post
va afirmar en un editorial que el cas de Guatemala havia estat, si no especial, sí estrany, per les violacions
dels drets humans que va provocar. La realitat, per desgràcia, és molt diferent.
Des que el 1787 Thomas Jefferson va afirmar que era necessari ajornar la independència de l’Amèrica
llatina “fins que els Estats Units [poguessin] beneficiar-se’n”, la política nord-americana cap a la nostra
Pàtria Gran ha estat marcada pel que Noam Chomsky ha denominat la defensa de la “cinquena llibertat”:
la llibertat d’intervenir en els afers interns d’altres nacions i disposar dels seus recursos en benefici propi.
Al llarg de la seva existència, els Estats Units han intervingut en més de 100 ocasions a l’Amèrica
llatina, utilitzant sempre com a coartada la defensa de la democràcia. Semblaria un acudit dolent, si no
fos perquè el saldo tràgic d’aquestes intervencions és prou conegut:: dictadures militars, governs titelles,
centenars de milers de morts, desenes de milers de desapareguts, pobles explotats i nacions humiliades...
Si els Estats Units desitgen liquidar el seu deute amb l’Amèrica llatina, haurien de deixar de banda
disculpes hipòcrites i començar a reconèixer el veritable paper que han tingut en la nostra història. Potser
aleshores podríem començar a pensar en un nou tipus de relació basada en la comprensió i el respecte mutus.
1836: Els colons nord-americans declaren la independència de l’estat mexicà
de Texas amb el suport del Govern dels
Estats Units. Tot i que l’esclavitud es va
abolir completament a Mèxic el 1829, es
va mantenir vigent a Texas per l’oposició
dels colons. Els Estats Units reconeixen la
nova “república” un any més tard.
1846-1848: Després d’annexionar-se
Texas i d’una sèrie de reclamacions frustrades per obtenir indemnitzacions, els
Estats Units van crear un incident fronterer
per justificar una agressió a Mèxic. La
guerra acaba amb la derrota mexicana i
la pèrdua de la meitat del seu territori. El
general Ulises Grant va escriure sobre això:
“M’avergonyeixo del meu país en recordar
aquella invasió.”
1855-1860: L’aventurer William Walker
envaeix Nicaragua al capdavant d’un grup
de mercenaris. Els Estats Units s’apressen
a reconèixer el filibuster com a nou president de la nació centreamericana fins amb
intercanvi d’ambaixadors. El nou president
restableix l’esclavitud, declara l’anglès
idioma oficial i reparteix terres entorn
d’una possible ruta canalera entre els seus
106

partidaris. L’episodi finalitza amb la derrota panameny als Estats Units.
de Walker i la seva fugida, ajudat pel govern
1909-1925: Els Estats Units intervenord-americà. Després de dues noves invasions en territori centreamericà, Walker és nen a Nicaragua i provoquen la renúncia del
president José santos Zelaya. Zelaya havia
finalment afusellat a Hondures.
proposat que les companyies mineres nord1898-1901: Després de crear l’incident americanes paguessin impostos. Adolfo
del Maine, els Estats Units intervenen en Díaz, extresorer d’una de les companyies,
la guerra de Cuba. La Guerra acaba amb és finalment imposat com a nou president.
la derrota espanyola, la independència Els nord-americans prenen el control de
cubana frustrada i l’annexió de Puerto Rico les finances.
pels Estats Units. Des del començament
1915-1934: Marines nord-americans
del segle, Cuba havia atret l’atenció dels
expansionistes nord-americans. El 1823 desembarquen a Haití per sufocar una
el secretari d’estat John Quincy Adams va revolta. El president Sudre Dartiguenave
declarar que els nord-americans havien fa importants concessions econòmiques.
d’esperar el moment propici perquè l’illa, Els Estats Units estableixen un protectorat
per efecte de les “lleis de la gravitació que dura 19 anys.
política”, caigués en les seves mans com
1917: Deu mil soldats nord-americans
una fruita madura.
penetren a Mèxic amb l’objectiu de captu1903: El president Theodore Roosvelt rar Pancho Villa. Villa havia protagonitzat
envia vaixells de guerra en suport de la l’any anterior l’única invasió mexicana en
rebel·lió que separa Panamà de Colòmbia. territori nord-americà en atacar la ciutat
El govern nord-americà reconeix la nova na- de Columbus. L’expedició punitiva nordció tan sols 3 dies després de la seva decla- americana acaba gairebé un any després
ració d’independència. L’aventurer francès amb un rotund fracàs.
Philippe Bunau-Varilla escriu la constitució
1926-1933: Els Estats Units intervei negocia el tractat del canal que atorga, a
perpetuïtat, més de 1.400 km2 de territori nen a Nicaragua per sufocar una rebel·lió.

August C. Sandino es nega a deposar les
armes fins que els invasors abandonin les
terres nicaragüenques. La guerra acaba amb
una derrota històrica per als nord-americans. Sandino és assassinat un any després
per ordres d’Anastasio Somoza García l’home de confiança dels Estats Units- que
inicia una sagnant dictadura.
1946: Especialitzada en la lluita
contrainsurgent, a l’Escola s’han ensenyat,
entre altres “matèries”, tècniques de tortura
i execució. L’Escola ha demostrat la seva
“eficàcia pedagògica” en “formar” alguns
dels violadors més grans dels drets humans
de l’hemisferi.
1954-1996: La CIA munta i finança
un cop d’estat a Guatemala per derrocar
el president Jacobo Arbenz. Arbenz havia
nacionalitzat les terres ocioses de la United Fruit per les quals havia pagat el que
l’empresa nord-americana havia declarat
que valien en els seus llibres de comptabilitat. La violència provocada des d’aleshores
pels successius governs militars va deixar
un saldo de 160 milions de morts i 40 mil
desapareguts.
1959-??: Després del triomf de la
Revolució Cubana, el president Dwight
Eisenhower autoritza operacions encobertes
amb la finalitat d’assassinar l’aleshores
primer ministre Fidel Castro. El 1961 la
CIA organitza i finança un desembarcament
mercenari a Cuba per derrocar el govern.
La invasió acaba amb un rotund fracàs
en menys de 72 hores i el president John
Kennedy n’assumeix la responsabilitat total. Des d’aleshores, la política terrorista i
el bloqueig econòmic aplicats pel govern
nord-americà han causat centenars de
morts i pèrdues per més de 40 mil milions

de dòlars a l’economia cubana.

La guerra costa al país 60 mil morts i 2 mil
desapareguts, a més de 17 mil milions de
dòlars en pèrdues que els nord-americans
es neguen a pagar malgrat la decisió de
la Cort Internacional de Justícia el 1986.
Finalment, l’oposició arriba al poder el 1990
després d’un procés electoral marcat per
l’intervencionisme dels Estats Units.

1963-1965: La CIA duu a terme una
campanya propagandística en contra del
president dominicà Juan Bosch que culmina
amb un cop d’estat. Bosch havia anunciat
una sèrie de reformes que beneficiaven els
treballadors del país. Després d’un alçament de militars constitucionalistes que
1980-1992: La CIA té un paper fonademanaven el retorn de Bosch, els Estats
Units intervenen al capdavat d’una força mental en la concepció i organització de les
“multinacional” i finalment imposen un agències de seguretat de què van sorgir els
grups paramilitars d’El Salvador. Durant la
nou president.
guerra civil salvadorenca, els Estats Units
1964: La CIA tira endavant una cam- van donar suport als successius governs
panya propagandística en contra del presi- militars amb més de 5 mil milions de dòlars.
dent brasiler Joâo Goulart que culmina amb La guerra va deixar un saldo de 75 mil morts
un cop d’estat. Goulart havia iniciat una i 8 mil desapareguts.
sèrie de reformes que limitaven els guanys
1983: Tropes nord-americanes ende les empreses transnacionals.
vaeixen Granada poc després que un cop
1970-1973: Arran del triomf de Sal- d’estat acabés amb el règim de Maurice
vador Allende en les eleccions de Xile, el Bishop. Segons el president Ronald Represident Richard Nixon destina 10 milions agan, Granada, una illa de 340 km2 i 110
de dòlars per desestabilitzar el nou govern. mil habitants, representava una amenaça
La CIA organitza i finança un cop d’estat militar per als Estats Units. Reagan havia
que instal·la en el poder Augusto Pinochet mostrat la seva preocupació per un aeroport
i deixa un balanç de més de 3.000 morts que treballadors cubans estaven construint
i desapareguts. Allende havia iniciat un per desenvolupar el turisme. Després de la
procés de nacionalització d’indústries estra- invasió, els Estats Units anuncien la seva
tègiques que afectaven els interessos de les decisió d’acabar l’aeroport per desenvolupar
empreses nord-americanes al país.
el turisme.
1979-1990: Amb el triomf de la
Revolució Popular Sandinista a Nicaragua,
el president nord-americà James Carter
autoritza operacions de la CIA en suport
de l’oposició. Durant el govern de Ronald
Reagan es destinen centenars de milions de
dòlars a la creació d’un exèrcit mercenari
que, des de la veïna Hondures, es dedica
a sabotejar els esforços nicaragüencs per
construir una societat democràtica i plural.
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Estados Unidos. San Salvador: UCA, 1987.
CHOMSKY, Noam. Lo que realmente quiere el tío Sam. Mèxic: Siglo XXI, 1995.
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1989: Els Estats Units envaeixen Panamà amb el pretext de capturar Manuel Antonio Noriega, un exagent de la CIA acusat
de tràfic de drogues. El govern nord-americà
tenia coneixement, almenys des del 1972,
de les activitats il·lícites de Noriega, però
el va mantenir en la seva nòmina mentre li
va ser útil. La invasió va deixar un balanç
de set mil morts i desapareguts, així com
pèrdues milionàries.
q
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Deute extern:

el major frau en la història del capitalisme
Paulo R. Schilling

São Paulo, SP, Brasil

Centenars de llibres han estat escrits sobre el Deute Extern del Tercer Món. Aquí, al reduït espai disponible, ens limitarem a destacar alguns aspectes del catastròfic (per als països deutors) problema.

1. El deute extern brasiler i la dictadura militar
L’1 d’abril de 1964, en ocasió del cop militar, el
deute extern brasiler arribava als 3,2 mil milions de
US$. El 1985, en els últims dies de la dictadura, era de
100 mil milions de US$. És a dir, trenta vegades superior
a l’acumulada per tots els governs anteriors, des de la
Independència (1822). Les diverses constitucions brasileres sempre van determinar que els préstecs externs
haurien de ser prèviament autoritzats pel Senat. Durant
la dictadura, els contractes van ser autoritzats pels
“decrets confidencials” famosos. És a dir, l’endeutament
brasiler en aquell període va ser rigorosament clandestí
i totalment il·legal, inconstitucional.
2. Els interessos variables
Els banquers internacionals van imposar, als contractes del deute, la clàusula dels “interessos variables”.
El 1976, els interessos al mercat internacional eren del
6,25%, i el 1981 (a causa de la inflació nord-americana)
van arribar al 21,5%. Tal augment, amb efecte retroactiu,
només en el cas del Brasil va significar un cost addicional
de com a mínim uns 50 mil milions de US$.
3. L’abdicació de la sobirania
El Brasil va acceptar la imposició que els assumptes
relatius al deute fossin jutjats als fòrums de Londres i
Nova York. El gran jurista Seabra Fagundes va denunciar
de la forma següent la capitulació vergonyosa: ¬el fet
que el Brasil renunciï explícitament a al·legar la seva
sobirania, fa que aquest document sigui potser el més
trist de la història del país.
4. La fuga de capitals
Segons una publicació del Morgan Guaranty Trust
Company (1986), era enorme la fuga de capitals dels
països deutors. Argentina, per exemple, que havia
acumulat un deute extern de 50 mil milions de US$, va
desviar 49 mil milions de US$ a l’exterior. David Mulford, secretari adjunt del Tresor nord-americà, afirmava
el 1989: “el deute extern dels 30 més grans deutors al
Tercer Món ja estaria pagat pràcticament, si tots els
diners resultants de la fuga de capitals d’aquests països
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tornés als seus cofres”.
5. El deteriorament en els termes d’intercanvi
Dades de CEPAL mostren que Amèrica Llatina/Carib
han pagat, en les últimes dues dècades, una mitjana
anual de 35 mil milions de US$ a títol de “servei del
deute extern i transferència de lucres de les transnacionals”. Per pagar tals càrregues, els nostres països
són obligats a augmentar de forma dràstica les seves
exportacions. Això significa, a més de danys seriosos
al proveïment intern, una devaluació constant en els
termes d’intercanvi. Segons CEPAL, aquesta va ser del
21,9% en el període 1981/90, i de més del 18,1% en
el trienni 1991/93. Els preus FOB van baixar de l’índex
100 per 64. Considerant una exportació anual mitjana
de 127 mil milions de US$ (1991/93), la pèrdua mitjana
va ser de 45 mil milions/any. L’organisme de Nacions
Unides va calcular –modestament– la fuga de capitals
de Llatinoamèrica en 20 mil milions de dòlars/any. Si
sumem les tres pèrdues, obtindrem un total de 100 mil
milions de US$ a l’any.
6. L’abisme entre els pobles
La immensa sagnia soferta pels països perifèrics contribueix de forma substancial a l’augment cada vegada
més gran de la diferència entre països rics i pobres. Dades
de l’Institut d’Investigacions Econòmiques de Munic
mostren que, el 1980, el 26,2% de la població mundial
(la radicada als països rics) usufructuava del 77,3% dels
ingressos globals. El 1990, la població esmentada s’havia
reduït a 24,2%, però s’apropiava del 83,1% del producte
mundial. Els habitants dels països pobres van augmentar
del 73,8% al 75,8% del total, però la seva participació
al producte mundial havia disminuït del 22,7% al 16,9%.
Aquesta és la globalització neoliberal...
7. Com el Brasil va refinançar el seu deute extern
D’acord amb la intensa campanya per la cancel·
lació del pagament del Deute Extern protagonitzada
per les esglésies, partits polítics, centrals sindicals,
organitzacions com el Col·legi d’Advocats del Brasil,
l’Associació Brasilera de Premsa i diverses ONG, en

funció també de les creixents dificultats del govern per
continuar pagant els serveis del deute i de la por de la
moratòria, els títols del deute brasiler van arribar a ser
venuts, al mercat paral·lel de Nova York, per 18% del
seu valor nominal.
I, si no s’haguessin realitzat les negociacions amb els
últims governs brasilers, en particular l’acord firmat per
Fernando Henrique Cardoso, llavors ministre d’Economia
del govern Itamar Franco, els títols del deute seguirien
a la baixa (com als anys anteriors), convertint-se en
certificats (“papers”) sense cap valor, d’aquests que
col·loquem a les parets. A causa de l’acord (homologat
pel Senat) i a la securitización (canvi de títols antics,
il·legals, per nous), els “C-BONDS” valien, el 15/7/97,
al mercat de Nova York, 82,99 US$ (82,99% del valor nominal). Així, gràcies a la tramoia, els banquers creditors
del Brasil, a més de deixar de banda el fantasma de la
moratòria i de la falta de pagament, van evitar perjudicis
i van obtenir lucres de diversos bilions de dòlars.
El Deute Extern brasiler, que podria haver estat
cancel·lat, va continuar augmentant de forma accelerada durant el govern del president Cardoso. El 1994,
arribava a 148,3 mil milions de US$; actualment, ja és
de 235 mil milions de US$. Amb els préstecs que han
estat programats amb el FMI, acabarem el segle amb un
deute no inferior als 300 mil milions de US$.
L’augment del deute intern (sobre el qual el govern
paga un 41% d’interessos/any) encara és més vertiginós: 193 mil milions de R$ el 1997 i 389 mil milions
el 1998. El pronòstic per a aquest any és de 506 mil
milions de R$.
Aquesta catastròfica situació constata que les definicions del Cardenal Paulo Evaristo Arns (“Els cinc punts
del Cardenal -26/7/1985”) segueixen en vigor:
“El tema del deute, abans de financer, és fonamentalment polític i, com a tal, ha de ser encarat. El que és
en joc no són els comptes dels creditors internacionals,
sinó la vida de milions de persones que no poden sofrir
l’amenaça permanent de mesures recessives i de la desocupació, que comporten la misèria i la mort.
Els drets humans exigeixen que tots els homes de
bona voluntat del continent, tots els sectors responsables, s’uneixin a la recerca urgent d’una solució realista
per a la qüestió del deute extern, per preservar la sobirania de les nostres nacions i protegir el principi que el
compromís essencial dels nostres governs no és amb els
creditors, sinó amb els pobles que representen”.
q

El Deute de la Mort
Pere Casaldàliga
Néixer endeutat, viure endeutat, morir endeutat...
és el destí de tots els pobres del Tercer Món, el si
fatal de la nostra Amèrica. I estar endeutat així equival a ser privat de la vida. El Deute Extern és la mort
interna.
Acabem habituant-nos a aquesta guerra total,
la més mortífera de totes les guerres que registra
la Història humana. L’expressió màxima de la dominació internacional. El major crim del capitalisme.
Guerra, dominació, crim, per altra banda, justificats
cínicament en el Dret Internacional: es tracta d’un
“deute”, i el deute és un deure i un dret, els deutes
es paguen...
Els nostres polítics, les convencions internacionals, la consciència desmobilitzada o subservent
fan del Deute Extern la Constitució real dels nostres
Pobles sotmesos. A causa del Deute no podem fer
Reforma Agrària; a causa del Deute no podem atendre
ni la salut, ni l’educació, ni els salaris... Som el pati
del FMI, la barraca del Banc Mundial.
Contestar el Deute és ingenuïtat política, fuga
històrica, irresponsabilitat econòmica. I continuem
pagant, no el Deute, sinó amb prou feines els seus
interessos: onze mil milions de dòlars per any al nostre miserabilitzat Brasil!
Les Esglésies històriques, en aquest país, sense
populismes ni irresponsabilitats, per principis d’ètica
i per exigència evangèlica elemental, ja van declarar
conjuntament que el Deute Extern és immoral: no es
pot pagar, ni s’ha de pagar.
Però el sentit comú i les estadístiques honestes
saben molt bé que ja hem pagat aquest Deute, amb
interessos d’espoliació, de misèria i de mort.
Si alguna intersolidaritat pot salvar la nostra
Amèrica del co[l.lapse econòmic i social a què el
Primer Món i els seus mecanismes ens condemnen,
aquesta seria la voluntat integrada, llatinoamericanament unida, de no pagar el Deute Extern. Sempre serà
més ingenu, més cínic, més suïcida, que paguem per
morir, per veure els nostres Pobles aniquilats per la
gana, per les malalties, per la marginació mundial.
Contra el Deute Extern, la Dignitat continental
interna!
q

109

20
0
0

Atenció ONG...

ONG i el neoliberalisme
James Petras
Vegeu l’article en tota la seva extensió a:
servicioskoinonia.org/relat/207.htm

Ja a començaments dels 80, els sectors més lúcids
de les classes dominants neoliberals es van adonar que
les seves polítiques estaven polaritzant la societat i
provocant descontent social a gran escala. Els governants van començar a finançar i promoure una estratègia
paral·lela des de baix: la promoció d’organitzacions de
base, d’ideologia antiestatista, per intervenir entre les
classes potencialment conflictives, a fi de crear un matalàs social. Aquestes organitzacions, dependents financerament de recursos neoliberals estaven involucrades
directament a competir amb moviments socials per la
lleialtat de líders locals i de comunitats activistes. Per a
la dècada dels 90, aquestes organitzacions descrites com
a no governamentals, sumaven milers i rebien prop de
4.000 milions de dòlars a escala mundial.
* Normalment, els ideòlegs de les ONG contraposen el poder estatal al poder local. El poder estatal és,
segons argumenten, distant dels seus ciutadans, és
autònom i arbitrari, i tendeix a desenvolupar interessos
diferents o oposats als de la ciutadania, mentre que
el poder local és necessàriament més proper i respon
més a la gent. Això deixa fora la relació essencial entre
els poders locals i el poder estatal, que exercit per una
classe dominant, explotadora, soscava iniciatives locals
progressistes, mentre que aquest mateix poder en mans
de forces progressistes pot reforçar-les.
La contraposició dels poders estatals i locals ha
estat utilitzada per justificar el paper de les ONG com a
intermediaris entre organitzacions locals, donants neoliberals estrangers (BM, Europa o els Estats Units) i els
governs de lliure mercat locals. Però l’efecte és establir
règims neoliberals mitjançant el tall del vincle entre
organitzacions i lluites socials d’una banda i els moviments polítics internacionals o nacionals per l’altra.
* L’èmfasi en l’activitat local serveix als règims neoliberals, perquè permet als seus patrocinadors interns i
externs dominar la macropolítica socioeconòmica i canalitzar la majoria dels recursos de l’estat com a subsidis a
capitalistes exportadors i institucions financeres.
Així, mentre els neoliberals estaven transferint propietats estatals lucratives als rics privats, les ONG no
formaven part de la resistència sindical. Al contrari, eren
actives en projectes privats locals, promocionant el dis110

curs de l’empresa privada (autoajuda) a les comunitats
locals per enfocar-se cap a les microempreses. Mentre els
rics acumulaven bastos imperis financers a partir de les
privatitzacions, els professionals de classe mitjana de les
ONG van rebre petites sumes per finançar oficines, transport i activitats econòmiques a petita escala.
* El punt polític important és que les ONG van despolititzar sectors de la població, van soscavar el seu
compromís amb els empleats públics i van cooptar líders
potencials en petits projectes. Les ONG rares vegades donen suport –si mai ho han fet– a les vagues i protestes
contra els baixos salaris i retalls de pressupost.
A la pràctica, «no governamentals» es tradueix en
activitats contra la despesa pública, alliberant així el
gruix dels fons perquè els neoliberals donin subsidis a
capitalistes exportadors, mentre petites quantitats degoten des del govern a les ONG.
* Les ONG no poden proporcionar programes universals i complets de llarg termini com ho pot fer l’estat de
benestar. Al seu lloc proporcionen serveis molt limitats a
un grup petit de comunitats. I el més important, no passen comptes dels seus programes a la gent local, sinó als
donants ultramarins. En aquest sentit, les ONG soscaven
la democràcia en prendre de les mans de la gent local i
dels seus funcionaris elegits els programes socials, per
crear dependència de funcionaris ultramarins, no elegits
i de funcionaris locals untats per ells.
En contra de la noció de responsabilitat pública (el
govern ha de vetllar pels seus ciutadans i proveir-los de
vida, llibertat i la consecució de la felicitat; la responsabilitat política de l’estat és essencial per al benestar dels
seus ciutadans), les ONG fomenten la idea neoliberal de
la responsabilitat privada en els problemes socials i la
importància dels recursos privats per resoldre aquests
problemes. En efecte, imposen una doble càrrega a la
població pobra, que continua pagant impostos per finançar l’estat neoliberal per servir els rics, li queda només
l’autoexplotació privada per atendre les seves pròpies
necessitats.
* Les ONG se centren en projectes, no en moviments;
mobilitzen la gent per produir al marge, però no per lluitar per controlar els mitjans bàsics de producció i riquesa; se centren en l’ajuda tècnica i financera de projectes,

no en les condicions estructurals que conformen la vida
quotidiana de la gent.
Les ONG i el seu equip professional postmarxista
competeixen directament amb els moviments sociopolítics per guanyar influència entre les dones, la població
pobra i l’exclosa racialment. La ideologia i pràctica de
les ONG desvia l’atenció dels orígens i de les solucions
de la pobresa (mirant cap a baix i cap enfora).
L’ajuda de les ONG afecta a sectors petits de la
població i genera competència entre comunitats per
recursos escassos, que generen distincions insidioses
i rivalitats inter i intracomunitàries, soscavant així la
solidaritat de classe. Passa el mateix entre professionals:
cadascú crea la seva ONG per sol·licitar fons de l’exterior
i competir en presentar propostes més convenients per
als donants ultramarins, mentre afirmen parlar en nom
dels seus seguidors.
L’efecte final és una proliferació d’ONG que fragmenta les comunitats pobres en agrupacions sectorials
i subsectorials, incapaces de veure el quadre social més
ampli que els afligeix i menys capaces encara d’unir-se
en la lluita contra el sistema.
L’estructura i naturalesa de les ONG, amb les seves
posicions apolítiques i el seu enfocament en l’autoajuda, despolititzen i desmobilitzen la població pobra. Les
ONG reforcen els processos electorals encoratjades pels
partits neoliberals i els mitjans massius de comunicació.
S’evita l’educació política sobre la naturalesa de l’imperialisme, dels fonaments de classe del neoliberalisme,
de la lluita de classes entre explotadors i explotats. En
canvi, discuteixen sobre els exclosos, els sense poder,
l’extrema pobresa, la discriminació racial o de gènere,
sense anar més enllà dels símptomes superficials del
sistema social que produeixen aquestes condicions.
En incorporar la població pobra a l’economia neoliberal només a través d’una acció voluntària privada, les
ONG creen un món polític on l’aparença de solidaritat i
d’acció social encobreix una conformitat conservadora
amb l’estructura de poder nacional i internacional.
* El creixement de les ONG coincideix amb l’increment del seu finançament sota el neoliberalisme i l’aprofundiment de la pobresa a tot arreu.
L’intent de formular alternatives ha estat obstaculitzat d’una altra manera també. Molts dels i les exlíders de
les guerrilles, dels moviments socials, sindicals i de les
organitzacions populars han estat cooptats per les ONG.
Alguns, sens dubte, s’han sentit atrets per l’esperança
que això pogués donar-los accés a les palanques del poder.
De qualsevol manera, l’oferta és temptadora: paga
més alta (divises), prestigi i reconeixement dels donants

de l’exterior, conferències i xarxes a ultramar, personal
d’oficina i una seguretat relativa davant la repressió.
En contrast, els moviments sociopolítics ofereixen pocs
beneficis materials, però major respecte i independència
i el més important: llibertat per desafiar el sistema econòmic i polític.
* Les ONG i els seus bancs patrocinadors de l’exterior
(Banc Interamericà de Desenvolupament, Banc Mundial)
publiquen butlletins ressaltant les històries reeixides de
microempreses i altres projectes d’autoajuda, defugint
els alts índexs de fracàs a mesura que el consum decau,
importacions barates inunden el mercat i les taxes d’interès
es disparen cap a amunt, com ocorre actualment a Mèxic.
El valor propagandístic dels èxits microempresarials
individuals és, tanmateix, important per fomentar la
il·lusió que el neoliberalisme és un fenomen popular.
La freqüència d’esclats massius ocorreguts en regions
microempresarials suggereix que la ideologia no és hegemònica i que les ONG no s’han desplaçat encara als
moviments de classe independents.
* Les ONG fomenten un nou tipus de dependència
i de colonialisme econòmic i cultural. Els projectes són
dissenyats, o almenys aprovats, partint dels alineaments
i les prioritats dels centres imperials i les seves institucions. Les avaluacions són fetes per i per a ells. Els nous
virreis supervisen i asseguren la conformitat a les metes, valors i ideologia del donant, i també l’ús apropiat
de fons. On hi ha els «èxits», és perquè són fortament
dependents del suport exterior continu, sense el qual es
col·lapsarien.
De moltes maneres, les estructures jeràrquiques i les
formes de transmissió d’«ajuda» i de «capacitació» s’assemblen a la caritat del segle XIX i els promotors no són
gaire diferents dels missioners cristians.
* Però mentre que el gruix de les ONG és un creixent
instrument del neoliberalisme, hi ha una petita minoria
que intenta desenvolupar una estratègia alternativa
que doni suport a l’antiimperialisme i a una política de
classes. Aquesta minoria no rep fons del Banc Mundial, o
d’agències governamentals dels Estats Units o europees
i dóna suport a esforços per vincular el poder local amb
les lluites pel poder estatal. Les ONG d’aquesta minoria,
connecten projectes locals amb moviments sociopolítics
nacionals: en ocupar latifundis, defensar la propietat pública i la possessió nacional contra les empreses multinacionals. Proporcionen solidaritat política a moviments
socials involucrats en les lluites per expropiar terres.
Creuen que les organitzacions locals han de lluitar a
nivell nacional i que els líders nacionals han de retre
comptes davant els activistes locals.
q
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Utopia per al mon actual:
La taula compartida
Jon Sobrino

UCA, San Salvador, El Salvador

Amb el canvi de segle és freqüent que ens preguntin per les coses més importants de la nostra
vida, de la nostra Església, de la nostra història.
Tractant de respondre aquestes preguntes, jo començo habitualment, com ens ensenya sant Ignasi
de Loyola en la seva meditació sobre l’encarnació
als Exercicis Espirituals, mirant el món. Veig moltes
coses, però començaré dient que això s’assembla a
la taula “del ric Epuló i el pobre Llàtzer”. La conclusió és que s’ha de “revertir la història”, com deia
Ignacio Ellacuría. I l’esperança és que puguem seure en una “altra taula”, com volia Jesús. La utopia
per a aquest món actual és “la taula compartida”.
Dit això, i ja que aquesta Agenda Llatinoamericana és “mundial”, voldria recordar que el nostre
món és doble, però en un sentit precís, i oblidat,
en el sentit de dialèctic i conflictiu, d’antagònic i
duèlic. Per això, per parlar del nostre món s’han de
dir “dues coses”: una al Nord i una altra al Sud, realitats ambdues que no són només ni primàriament
geogràfiques, sinó històriques i teològiques. I són,
sobretot, realitats que generen pecat (més el Nord
que el Sud) i gràcia (més el Sud que el Nord). Potser estem simplificant, però d’alguna manera s’ha
de tornar a anomenar històricament què és gràcia i
què és pecat.
Vist des d’El Salvador i el tercer món en general,
el Nord, els països en abundància, les democràcies
industrials, o com sigui que se’ls anomeni, ofereixen una imatge insultant respecte al tercer món.
“Un ciutadà d’Estats Units val tant com 50 haitians”, diu Mario Benedetti. I es pregunta -per sacsejar una consciència, pel que sembla, insacsejable- “què passaria si un haitià valgués el que valen
50 nord-americans”. I aquesta abismal i aberrant
diferència no és casual, sinó que, en el fonamental,
és producte de l’opressió, d’un procés de depredació
del tercer món que va començar, seriosament, amb
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la vinguda a Amèrica dels europeus. Fa un segle, a
Berlín les potències europees també es van repartir
Àfrica. I el 1997, a la cimera del G-7 a Denver, els
governs de les grans potències, especialment els
d’Estats Units i França, van acordar una política
comuna per continuar amb aquesta depredació del
continent africà. I el secretari de comerç d’Estats
Units es queixava que el seu país només es beneficiava del 17% del comerç amb Àfrica.
Això queda pràcticament encobert en la consciència col·lectiva del Nord encara que de vegades se
sentin paraules fortes, com aquestes de Joan Pau
II a Canadà el 1985: “en el dia del judici els pobles
del Sud jutjaran els del Nord”. Però tot sembla seguir igual, i ja se n’encarreguen prou els mitjans de
comunicació que ens assabentem de tot menys del
que és l’essencial del nostre món. Per això creiem
imperiosa la necessitat d’un “desvetllament”. Paradoxalment, al Nord ha estat molt important l’exigència kantiana de “despertar del son dogmàtic”
perquè la ciència i la democràcia fossin possibles.
Però aquest mateix Nord encara no ha escoltat
l’exigència d’Antonio Montesinos en L’Espanyola, en
1511, de desvetllament d’un altre son: “el son cruel
d’inhumanitat”. En el tercer diumenge d’advent,
davant dels encomenderos espanyols, va començar
la seva homilia amb aquestes conegudes paraules:
“Tots esteu en pecat mortal, en ell viviu i en el
moriu”. La raó per aquesta acusació tan greu era el
maltractament i la mort que infligien als indis. El
més important per al nostre propòsit, tanmateix,
són les paraules finals: “Aquests, no són homes? No
esteu obligats a estimar-los com a vosaltres mateixos? Això no enteneu? Com és que esteu adormits
tan profundament en un son tan letàrgic?” Paraules
absolutament necessàries també avui, però desateses i encobertes.
El Sud, per la seva banda, per a un cristià remet

a la creu, de manera que bé pot ser descrit com “el
poble crucificat”, citant de nou a Ignacio Ellacuría
i a Monsenyor Romero. I si el cristià s’ha enfrontat
seriosament amb Crist crucificat i amb el misteri
del serf dolgut que carrega amb els nostres pecats,
llavors el Sud ha de ser vist com el producte de les
nostres mans i víctima, a qui -per justícia- hem de
baixar de la creu. Però ha de ser vist també com a
llum, salvació i perdó, coses, totes elles -escàndol
i benaventurança de la fe cristiana-, que amb dificultat es troben al Nord. Dit amb més precisió, el
primer món no està “en la línia del serf”, i sí que hi
està el tercer món; no hi estan les classes riques i
opressores i sí que hi estan les classes oprimides...
Amb devoció hauríem de mirar el poble crucificat
del tercer món.
Tot això ho produeix el Sud pel mer fet d’ésser “el poble crucificat”. Però, a més, ofereix una
utopia -que la vida i la dignitat siguin possibles-,
quan, malgrat tot, manté la seva esperança. I
parlem de “mantenir” l’esperança, perquè això és
precisament -més que les seves matèries primeresel que se li vol arrabassar. Amb aquesta esperança
el Sud mostra, abans que res, que l’esperança és
possible i, per això, que “es pot viure d’una altra
manera”. Aquesta esperança és la gran amenaça per
al Nord, i per això comença avui una batalla perquè
no la mantingui. Es vol imposar una geopolítica de
desesperança i resignació, i una consciència d’inevitabilitat.
Sense aquesta esperança dels pobres, tanmateix, no hi ha salvació per a la humanitat. El
progrés continuarà sent, substancialment, deshumanitzant. L’espècie humana sobreviurà bé, molt bé
-encara que el sentit de la vida estigui amenaçaten uns pocs, però morirà la mort de la gana o de
l’exclusió en els molts. I res de taula compartida.
Per això és crucial “mantenir l’esperança dels pobres”.
No serà el que acabem de dir exageració, simplisme o derrotisme? Si és així, s’han de llimar les
exageracions i completar el que s’ha dit amb altres
coses de les quals avui tant es presumeix: globalització, poble planetari.... Però no dubtem que un
món d’”epulons i llàtzers” és una creació que no

ha sortit gaire bé a Déu. Per dir-nos-ho va enviar
el seu Fill Jesús, que va compartir la taula amb els
marginats del seu temps, pobres, dones pecadors i
publicans. I per canviar-lo ens va deixar força, vent
huracanat, que això és el seu Esperit.
Una Església que visqui i es desvisqui per aquella taula de tots serà una Església dels pobres, i
haurà de tornar a Medellín. Així durà a terme la
seva missió històrica: l’anunci del regne de Déu.
Alguna cosa ajudarà aquesta tasca per acomplir
també amb la seva missió transcendent: fer present
Déu al nostre món. Negativament, evitarà que “per
causa nostra es blasfemi el nom de Déu entre les
nacions”, cosa que sembla ja no ser un problema,
ja que poc es preocupen de debò de Déu. I, positivament, serà la millor iniciació al misteri de Déu,
Pare i Mare, bondat i tendresa, cap al qual caminem
humilment, ja que caminem “en la història”. Però
caminem també amb goig, per caminar amb els
altres “compartint la taula”, una única taula per a
tots, sense epulons ni llàtzers, sinó de germans i q
germanes, fills i filles de Déu.

«El meu Cos és menjar»
Les meves mans, aquestes mans i les Teves mans
fem aquest Gest, compartida
la taula i el destí, com germans.
Les vides en la Teva mort i en la Teva vida.
Units en el pa els molts grans,
anirem aprenent a ser la unida
Ciutat de Déu, Ciutat dels humans.
Menjant-te sabrem ser menjar.
El vi de les seves venes ens provoca.
El pa que ells no tenen ens convoca
a ésser amb Tu el pa de cada dia.
Cridats per la llum de la Teva memòria,
marxem cap al Regne fent Història,
fraterna i subversiva Eucaristia.
Pere CASALDÀLIGA
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Perpendicularitat dels raigs del sol
a les ciutats tropicals d’Amèrica
Degut a la inclinació de l’eix de la terra respecte del pla de l’òrbita el·líptica que recorre,
en el transcurs de l’any la perpendicularitat dels raigs del sol va recorrent la distància entre
els dos tròpics. Així, a les ciutats tropicals, durant un període de l’any el sol passa al seu
nord, i durant l’altre pel sud.
Les dues dates indiquen els dies en què el sol cau perpendicularment sobre aquestes ciutats al llarg de l’any (aquests dies, el migdia, un pal vertical no fa ombra), i divideixen l’any
en dos períodes, en un dels quals el sol passa pel nord i l’altre pel sud.

Trópico de Cáncer.... 23° 27'...... 23 jun....23 jun
La Habana.......... 23° 07'...... 15 jun....27 jun
Guadalajara......... 20° 42'..... 23 may.... 19 jul
Santiago de Cuba. 20° 00'..... 20 may.... 23 jul
México DF........... 19° 24'..... 17 may.... 26 jul
Puerto Príncipe.... 18° 32'..... 14 may.... 29 jul
Santo Domingo.... 18° 34'..... 13 may.... 30 jul
San Juan............ 18° 22'..... 12 may.... 31 jul
Belmopán........... 17° 38'..... 10 may.....2 ago
San Cristóbal....... 16° 41'....... 6 may.....6 ago
San Pedro Sula.... 15° 24'....... 2 may... 16 ago
Guatemala ciudad.14° 37'...... 29 abr... 13 ago
Tegucigalpa......... 14° 08'...... 27 abr... 15 ago
San Salvador....... 13° 42'...... 26 abr... 16 ago
Managua............. 12° 09'...... 21 abr... 21 ago
Barranquilla........ 10° 50'...... 18 abr... 24 ago
Port of Spain....... 10° 40'...... 17 abr... 25 ago
Maracaibo........... 10° 36'...... 17 abr... 25 ago
Caracas.............. 10° 32'...... 17 abr... 25 ago
Cartagena........... 10° 25'...... 16 abr... 26 ago
Valencia............. 10° 10'...... 15 abr... 27 ago
San José............... 9° 56'...... 15 abr... 27 ago
Colón................... 9° 21'...... 13 abr... 29 ago
Panamá ciudad...... 8° 58'...... 12 abr... 30 ago
George Town......... 6° 47'........ 6 abr..... 4 sep
Medellín............... 6° 19'........ 5 abr..... 6 sep
Paramaribo........... 5° 48'........ 4 abr..... 7 sep
Cayenne............... 4° 55'........ 2 abr..... 9 sep
Bogotá................. 4° 42'........ 1 abr... 10 sep
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Cali...................... 3° 21'......28 mar... 14 sep
Quito..................-0° 13'......20 mar... 22 sep
Belém.................-1° 26'......17 mar... 26 sep
Guayaquil............-2° 10'......15 mar... 28 sep
Manaus...............-3° 05'......12 mar... 30 sep
Fortaleza.............-3° 44'......11 mar..... 2 sep
Iquitos................-3° 46'......11 mar..... 2 oct
Trujillo................-8° 04'...... 28 feb....13 oct
Recife.................-8° 04'...... 28 feb....13 oct
Maceió................-9° 36'...... 23 feb....18 oct
São FélixAraguaia -. 11° 34'.... 18 feb....23 oct
Lima................. -12° 05'...... 17 feb....24 oct
Salvador (Bahia).-12° 44'...... 15 feb....26 oct
Cuzco................ -13° 31'...... 12 feb....29 oct
Cuiabá............... -15° 33'........ 6 feb.....5 nov
Brasilia............. -15° 56'........ 5 feb.....6 nov
Arequipa............ -16° 27'........ 3 feb.....7 nov
La Paz............... -16° 29'........ 3 feb.....7 nov
Goiânia............. -16° 45'........ 2 feb.....8 nov
Cochabamba....... -17° 25'...... 31 ene... 10 nov
Santa Cruz......... -17° 48'...... 29 ene... 12 nov
Arica................. -18° 29'...... 27 ene... 14 nov
Belo Horizonte... -20° 00'...... 20 ene... 21 nov
Iquique............. -20° 19'...... 19 ene... 22 nov
Tarija................ -21° 32'...... 12 ene... 29 nov
Campinas........... -23° 00'.......28 dic.... 14 dic
Rio de Janeiro.... -23° 00'.......28 dic.... 14 dic
São Paulo.......... -23° 27'.......21 dic.... 21 dic
Trópico Capricornio.-23° 27'.......21 dic.... 21 dic

PROVERBIS AFRICANS
La potència de la destral és al mànec.
La potència de l’arc és a la corda. (MONGO)
Una mà sola no és suficient per pujar a una palmera. (BANEM)
Un dit sol no pot atrapar un poll. (ABE)
Un braçalet sol no fa soroll. (PEUL)
Un peu sol no és suficient per saltar una tanca o per traçar un sender. (BAMBARA)
No lapideu el missatger. (BAMILEKE)
Ja que el cor no és el genoll, no és lògic que es doblegui. (PEUL)
Les modes duren tant com les fases de la lluna. (URUNDI)
Quan s’és ric sempre es balla bé. (RUANDA)
La malaltia arriba cavalcant un corser i s’allunya muntant una tortuga. (BAMBARA)
El que veu el vell per estar assegut, no ho percep el jove que està dret. (BAMBARA)
Qui diu sempre la veritat, passeja per la seva pròpia mortalla. (BAMBARA)
Encara que la mentida iniciés el camí amb 10 anys d’avantatge, la veritat l’atraparia
en un matí. (PEUL)
La gallina sap quan sortirà el sol, però espera el cant del gall. (RUANDA)
Quan el lleopard no hi és, la gasela balla. (CONGO)
Més val que les dents no renyessin amb la llengua. (BAULE)
Si treus de casa la gallina dolenta, vigila que la bona no se’n vagi amb ella. (BAULE)
El carceller és un presoner més. (BAMILEKE)
L’estranger no hi veu, encara que tingui els ulls oberts. (BAULE)
Si avançar és morir i retrocedir és morir, més val avançar i morir. (ZULÚ)
L’arquer no va venir al món amb l’arc. (ASHANTI)
No es pot obtenir mel sense enllefiscar-se els dits. (MALINKE)
Déu dóna, mai ven. (URUNDI)
Quan dos elefents renyeixen, la que es lamenta és l’herba. (SUAHILI)
Si desitges que les mosque se t’apartin, llança lluny l’os que tens a la mà. (FULFUDE)
L’ull no porta càrrega, però sap quanta en pot suportar el cap. (WOLOF)
No t’has d’asseure en una estora i maleir les fulles de la palmera.
Ningú no nota l’olor de la seva aixella.
Des de dalt, el cullerot no veu la salsa que hi ha al fons de la tassa.
Si vols creuar el desert, has de recórrer al dromedari.
La blancor del plomatge de la garsa ni impedeix que la seva carn sigui blava.
Tot el que sigui putrefacte sortirà a la superfície de l’aigua.
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El segle de les Dones
Irene León
Lima, Perú

Si les discriminacions poguessin eradicar-se només
a força de voluntats, el segle que s’inicia podria ser
un punt de partida per deixar enrere totes aquelles
pràctiques que, des de fa segles, sotmeten bona
part de la humanitat a l’exercici del poder d’uns, que
després és interioritzat i reproduït per gairebé tots i
totes.
En realitat, són múltiples les formes de discriminació, l’eradicació de la qual no hauria de ser, en
principi, una qüestió de recursos o materialitats sinó
de voluntats i ètiques del conviure humà. Bona part
dels aspectes que deriven de la discriminació de gènere entrarien en aquest rubro, si no fos perquè aquesta
dinàmica relacional està assentada, també, en diferències estructurals i de poder.
Tanmateix, res no priva de pensar que tan sols
l’adopció de valors i visions solidàries comportaria
en si una transformació radical; per anomenar-ne
algunes: l’adopció d’una cultura de pau, extensible a
la casa, contribuiria a l’eradicació de la plaga de la
violència domèstica i sexual, que afecta principalment
dones i nenes. Una política redistributiva no només
frenaria la feminització de la pobresa -sobretot si les
dones produeixen 2/3 dels béns alimentaris que consumeix la humanitat- sinó que encaminaria cap l’eliminació de la gana. Ja que és conegut que els béns
que es produeixen al món, distribuïts amb equitat,
arribarien a tots i totes.
Un enfocament d’igualtat, contraposat al de la
competència, portaria a una visió d’humanitat sense
guanyadors -definits principalment per l’accés al consum- i perdedors. I, encaminaria, sense cap dubte, a
un reconeixement de les persones per la seva pròpia
qualitat i ja no per la seva identitat de gènere o la
seva posició social.
Així mateix, si es parteix del criteri que identifica
l’obtenció de drets com un pas endavant en la història
de la humanitat, que col·loca totes les persones en
igualtat de condicions, problemàtiques com la participació de les dones en la vida política, social i cultural, dependrien més aviat de la decisió col·lectiva
de fer dels drets humans una plataforma bàsica del
conviure col·lectiu.
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Aconseguir la igualtat entre tots i totes, partint
d’una visió de reconeixement de la diversitat d’identitats i del pluralisme en el pensament, constitueixen
els principals ingredients de l’avenç civilitzador impulsat, des de diferents pràctiques, quefers i perspectives, pels moviments feministes i de dones en aquest
últim tret de la història del segle que conclou.
I sota aquests postulats, convençudes de la viabilitat de les seves propostes, reivindicacions, conceptualitzacions i iniciatives, com de la necessitat
d’ubicar-les en el context i en les simbologies dels
nous escenaris que imposa la globalització, elles
sustenten la factibilitat dels canvis que se fonamenten en el desenvolupament de solidaritats, i
proposen que el segle XXI sigui el de les dones.
Els reptes davant l’estructuració de la globalització
Els canvis reals que s’han operat en l’era de la
globalització estan relacionats amb els desplaçaments
dels centres de control i de poder cap sectors alhora
hiperconcentrats però transnacionals, el sector financer n’és un exemple. Les relacions socials de gènere
que es desprenen d’aquesta realitat presenten alhora
vells models i noves realitats. És notori, per exemple,
el decreixement de la segregació a l’accés a l’educació
o a l’accés teòric a llocs de treball, però també és
notori que un model internacionalitzat, sota el model
patriarcal, universalitza les modalitats d’exclusió de
les dones, el punt de partida de les quals, independentment del sector en el qual s’ubiquin, està marcat
per les asimetries genèriques.
A més, si bé és cert que la discriminació vers les
dones persisteix des de temps remots i que els fonaments patriarcals triguen a modificar-se, en l’actual
context adquireixen noves expressions. Per citar alguns exemples: fa molt poc temps les opcions de les
dones no estaven vinculades a la migració internacional; el màrqueting i l’entreteniment no eren els camps
laborals cobejats per les joves; el sector financer no
era qui manava, tan obertament, al món; les dones
del camp no estaven davant de l’imperatiu de la seva
desaparició com entitat social, per la transnacionalització de l’agricultura i la indústria transgènica.
A més d’això, no fa gaire que les relacions col·

lectives de poder es visualitzaven localment i les institucions internacionals eren percebudes com entitats
remotes. Ara, amb el desplaçament –o el fiançamentdels centres de poder, aquestes relacions i les estratègies per canviar-les es visualitzen tant localment com
globalment. Les incursions de les dones a l’ONU i les
diferents preses de posició davant del rol dels Organismes Financers Internacionals figuren entre elles.
El procés de globalització alhora que ofereix certs
canvis i algunes possibilitats per a les dones, també
s’aferma en la potencialització de la seva antítesi: la
segregació de gènere. En tots els països, dia a dia,
augmenten les files d’aturades, informals, maquiladoras, treballadores sexuals obligades, entre altres; i,
per a la majoria, el temps de treball s’ha multiplicat
per dos i fins i tot per tres.
A més, la sobredimensió dels valors «occidentals»,
individualistes i consumistes, que acompanya invariablement aquest procés, mina la possibilitat que cada
col·lectivitat, ètnica o cultural, estableixi els seus
propis paràmetres d’alliberament. En alguns casos la
tendència a l’aculturació i la discriminació ètnica són
tan imposants, que la defensa dels estereotips sexistes es confon amb la defensa de la col·lectivitat i,
com s’ha expressat en els processos organitzatius de
les dones provinents d’ètnies discriminades, els valors
sexistes importats s’assimilen fàcilment als vernacles.
En el procés de «desenvolupament», que ha significat la inserció de les dones al model dominant,
s’estan desposseint moltes dones dels seus mecanismes històrics de gestió del poder, aculturades i «integrades» després en àrees laborals mal remunerades
i devaluades socialment, sense ser alliberades del seu
paper mil·lenari de proveïdores domèstiques.
Per això, la recerca d’un canvi total que permeti la
creació d’un món sense cap tipus d’injustícia adquireix
cada dia una influència major entre les dones. D’aquí
que el moviment feminista està creant noves anàlisis
globals de la societat, proposant nous paràmetres
que comprenen des de la integració al món polític de
diversos aspectes considerats com d’ordre «privat»,
fins preses de posició sobre problemàtiques d’ordre
nacional i internacional. El feminisme ha irromput als
camps on s’exerceixen els poders que asseguren la reproducció de les estructures capitalistes i patriarcals;
alhora que ha amarat tots els sectors socials, organitzacions específiques, populars, sindicals, etc.

Així, les seves innovacions organitzatives, basades
en el reconeixement del pluralisme i la diversitat, en
aquests moments de redefinicions, comencen a servir
de referent a múltiples sectors interessats a crear
models i alineaments orientats cap al futur.
Impulsat pels esdeveniments relatius l’Any Internacional de les Dones (Mèxic 75) i del decenni de
les dones, el feminisme contemporani va néixer amb
caràcter internacional, i per tant, emmarcat en les
relacions Nord-Sud, això no vol dir que hagi adquirit
les mateixes característiques al món sencer. En cada
context es va articular a cada singularitat històrica,
política, cultural, relativa a cada tipus de desenvolupament; d’aquí que una de les seves principals
característiques és la diversitat de formes d’expressió, l’heterogeneïtat de referents, la multiplicitat de
reivindicacions. Les anàlisis i els processos viscuts a
cada país, a cada regió i a cada continent són tributaris de la seva pròpia història.
Mirant cap el futur
Com que les relacions entre els gèneres es construeixen i reprodueixen en una relació social mediatitzada per l’economia, la ideologia i la cultura, aquestes
relacions involucren socialment homes i dones, ja
que cada un d’aquests dos grups socials és condició i
conseqüència de l’existència de l’altre. La desaparició
o les modificacions que puguin efectuar, qualssevol
dels dos afecta o modifica directament a l’altre i per
tant els beneficis dels canvis proposats per les dones
són incloents.
Una de les riqueses de la proposta feminista és
el no concebre’s com un espai monolític, amb una
agenda única, sinó com un moviment, com un procés de canvis en construcció, com un espai des d’on
es poden projectar plantejaments de transformació
global, a gran escala. I, d’altra banda, la proposta de
diversitat i pluralisme, inclou encarar la conjunció de
la discriminació de gènere amb altres formes de segregació tals com l’ètnica, l’orientació sexual, les opcions
espirituals, etc.
Sota aquesta perspectiva, tot apunta cap al desenvolupament d’una proposta de globalització solidària,
incloent i participativa, on tots i totes siguin actors
de la construcció d’una democràcia que condueixi a
crear humanitat, i per això aquesta proposta té avantatges en unir esforços perquè el nou segle sí sigui el
de les dones.
q
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PeR UN CONTRAPODER CONTINENTAL, INDÍGENA, NEGRe i POPULAR
GIULIO GIRARDI

Roma, Italia

Giulio acompaña el movimiento popular de América Latina desde hace muchos años. Le hemos pedido una visión de conjunto desde esta perspectiva
ment polític i cultural més significatiu d’aquest final de
La construcció urgent d’un contrapoder popular
La globalització neoliberal es caracteritza per la con- segle al continent indoafrollatinoamericà. Podria doncs
centració del poder polític, econòmic, militar i cultural anunciar l’aparició d’un nou subjecte històric, d’un
als països del capitalisme central, que assumeixen la bloc social popular i continental, antagonista al bloc
llibertat del mercat com a instrument i al mateix temps imperial del Nord.
com a màscara de la seva dominació mundial; representa, Iniciatives per rellançar el moviment des de Bolíper tant, l’expressió més universal, més violenta i més via
L’octubre de 1992, concloent la seva tercera trobada,
oculta de l’imperialisme.
La força d’aquest poder central és tanta que acon- la campanya continental “500 anys de resistència indígesegueix conquerir, per a un sistema radicalment anti- na, negra i popular” es va convertir, com hem recordat,
popular, el consens de les grans majories, fins i tot dels en “moviment continental indígena, negre i popular”.
Al llarg de 1997-2000, les organitzacions indígenes
sectors populars. La força d’aquest poder central és tal,
que engendra a nivell de masses la convicció que el i populars de Bolívia van constituir un Comitè Promotor
del moviment i de la IV trobada continental. Aquest
sistema vigent no té alternativa.
És evident que un contrapoder capaç d’elaborar i comitè, ara Directori o Comissió Organitzadora, està
realitzar un projecte d’alternativa global avui no existeix. integrat per representants de la Confederació Nacional
Però no és de cap manera evident que a mitjà i llarg dels Colonitzadors, la Confederació dels Pobles Indígenes
termini no pugui existir, que no pugui ser construït. És de l’Orient, Chaco i Amazonia Boliviana, la Confederació
aquesta la convicció que inspira les múltiples iniciatives Sindical Única de Treballadors Camperols de Bolívia, la
Federació Nacional de Dones Camperoles Bartolina Sisa,
continentals i intercontinentals de les quals parlem.
la Central Obrera Boliviana i el Moviment afrobolivià.
Rellançar i enfortir el moviment continental
Al continent indoafrollatinoamericà, qualsevol in- Han brindat la seva adhesió a la iniciativa el Moviment
tent de construir un contrapoder popular ha de partir, d’Educadors Populars de Bolívia i altres sectors de la
em sembla, de l’experiència extraordinària del 92, amb societat civil boliviana.
les contracelebracions del V centenari. Aquesta mobi- El moviment macroecumènic “APD”
La campanya continental “500 anys de Resistència
lització no s’ha limitat a reinterpretar el passat; sinó
que ha captat la urgència de contraposar-lo al projecte Indígena, Negra i Popular” va ser un signe de contraneocolonialista del Nord, concretat en el nou ordre dicció no solament en la societat sinó també a les esmundial, un projecte popular de resistència i d’alter- glésies. La jerarquia catòlica es va sumar a les solemnes
nativa. Així, de la Campanya “500 anys de resistència celebracions del V centenari, dedicant-los un novenari
indígena, negra i popular” va sorgir, en la III Trobada de preparació, i exaltant la “primera evangelització del
Continental (Managua, 1992), el “Moviment Continental continent”. Però d’altres cristians, catòlics i evangèlics,
Indígena, Negre i Popular”, la novetat fonamental del que s’inspiraven en la teologia de l’alliberament, es van
qual consistia justament en la seva inspiració unitària identificar amb la resistència indígena, negra i popular,
i popular. Em refereixo a aquest moviment no tant per assumint la seva opció fonamental, el dret d’autodeterla seva importància específica (que s’ha reduït bastant minació dels pobles oprimits, i denunciant amb aquest
després del 92), sinó com a expressió d’un immens criteri no solament el crim de la conquesta, sinó també
conjunt d’organitzacions, especialment indígenes, però la complicitat de l’església i de l’anomenada primera
també negres i populars, que al clima del V Centenari, evangelització.
Aquests cristians, compromesos en la solidaritat a
s’han format, enfortit i coordinat i que són cada dia més
bel·ligerants. Aquesta mobilització representa, a parer partir de la seva fe, van denunciar amb força la violameu, per les seves enormes potencialitats, l’esdeveni- ció del dret d’autodeterminació religiosa de part dels
118

Per al tema que ens ocupa, és particularment important un paràgraf de la Declaració final: “A Belém, vam
acordem que el moviment de les Trobades ha de ser un
instrument d’organització de la nostra lluita. Per això,
cridem a tots els Comitès Preparatoris a continuar la
lluita, assumint la gran tasca que ja s’anuncia per a l’any
2000: la participació en el moviment “Brasil, 500 Anys
de Resistència Indígena, Negra i Popular”. El pròxim any,
que tots i totes s’afegeixin als dos mil indígenes que
aniran a Porto Seguro per dir a les autoritats que a partir
d’ara, a Brasil, “seran uns altres 500”. La importància
d’aquesta lluita no es redueix a Brasil. La II Trobada
va assumir expressament l’herència dels cinc segles de
resistència indígena, negra i popular, assumint la responsabilitat de rescatar i enfortir el moviment continental,
el seu projecte històric i la seva estratègia unitària”.
Iniciativa continental de la CONAIE
La CONAIE és una de les organitzacions indígenes
més significatives del Continent, per la seva capacitat
de mobilitzar les nacions indígenes del país, e pel seu
impacte sobre el conjunt de la societat equatoriana.
Està preparant una Trobada Continental Indígena per al
2000. Encara no ha enviat la convocatòria, que defineixi
data i contingut de la trobada.
En conclusió, la presa de consciència de la continuïtat entre la problemàtica del 2000 i la del 92 crea
condicions favorables al rescat i a l’enfortiment de les
opcions del 92 i dels moviments que havia suscitat a
nivell local, nacional, continental i intercontinental;
favorables particularment al rescat i enfortiment del
moviment continental indígena, negre i popular i del
seu esperit unitari.
q
Adreces de contacte

-IV Encuentro Continental Indígena, Negro y Popular: Fidel
Choquerive, Confederación de los colonizadores, Calle Murillo 744, La Paz, Bolivia, tele-fax: (591-2)363023.
-CIDOB : en Santa Cruz, Casilla 6135, tel: (591-3)46071, fax:
468437; en La Paz, tel: 591-2-314564; fax: 314565
-Federación de Mujeres Bartolina Sisa, La Paz, tel: (5912)343233; fax: 271819
-CENPROTAC, Benito Fernández, La Paz, tel: 246231, fax:
246239, marclau@caoba.entelnet.bo
-APD: María Guzman, Santo Domingo, Rep. Dominicana, tel:
616-3661, fax: 5253889, apdq@latinmail.com
-CONAIE (sobre el Encuentro indígena continental de Quito):
Blanquita Chancoso, conaie@ecuanex.net.ec, Granados
2553 y av. 6 diciembre, Quito, Ecuador, tel: (593-2)248930
-II Encuentro Americano por la Humanidad y contra el Neoli
beralismo, Belém, Brasil: america@inrterconect.com.br

Text complet a: latinoamericana.org/2001/textos

conquistadors i de les esglésies, comprometent-se a
reconèixer i rescatar les religions indígenes i les afroamericanes. Així, les fronteres de l’ecumenisme s’estenien,
més enllà de les esglésies cristianes, a totes les religions
alliberadores. D’aquesta intuïció va sorgir el moviment
macroecumènic indoafrollatinoamericà, caracteritzat justament per la nova relació, de reciprocitat i fecundació
mútua, que establia amb les religions no cristianes del
continent, involucrades en els processos d’alliberament.
Aquest moviment es va dir “Assemblea del Poble de Déu”
(APD) per subratllar en la seva formació i conducció el
protagonisme de les bases i no de la jerarquia.
L’Assemblea del Poble de Déu va fer la seva primera
trobada continental a Quito, Equador, el setembre de
1992 i la segona l’octubre de 1996 a Cachipai, Colòmbia.
Continua essent un moviment indígena, negre i popular,
inspirat en el lema “unitat en la diversitat”: es considera,
per tant, legítima hereva i continuadora del moviment
indígena, negre i popular, amb el qual comparteix les
opcions fonamentals.
El paper de mantenir els vincles entre els grups
participants en el moviment i de preparar la tercera
trobada continental per al 2000 va ser assumit per la
nova secretaria, ubicada a República Dominicana. La
tercera trobada continental tindrà lloc a Azúa, República
Dominicana de l’1 al 5 de novembre 2000. Tema central:
Per un mil·lenni antiliberal. Subtema: Construint un
Projecte de Vida des dels nostres Pobles.
Iniciatives de l’EZLN
La insurrecció indígena zapatista, que va esclatar el
primer de gener de 1994, s’ha caracteritzat des del primer
moment pel seu horitzó internacional i internacionalista.
Per la convicció que els problemes i les reivindicacions
dels pobles indígenes, en l’època de la globalització,
expressaven alhora problemes i reivindicacions de tots
els oprimits no només del país, sinó del món.
Aquesta presa de consciència ha justificat les iniciatives, de l’EZLN, de convocar el 1996 i el 1997 dues
trobades intercontinentals per la humanitat i contra
el neoliberalisme, considerant-los com a moments a la
construcció d’una “internacional de l’esperança”.
En el mateix esperit va ser convocat, a Belém do
Pará, Brasil, del 7 al 14 de desembre de 1999, per les
comunitats zapatistes de Brasil, el moviment de Camperols sense Terra, el Partit del Treball i moltes altres
organitzacions populars, en la II Trobada Americana per
a la humanitat i contra el neoliberalisme.
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El límit de les aigües
Roberto Malvezzi

Coordinació Nacional de la CPT, Brasil
Roberto Malvezzi, "Gogó", es ya una figura referencial en los medios populares brasileños por su pasión ecológica y su insistencia concreta en este don precioso del Agua, cuya conservación ya es preocupación mundial, en el Planeta Azul...

Els nens estaven bruts, després de diversos dies sense banyar-se. Feien pudor. Les abelles volaven a prop
dels pots, disputant-se amb els humans les últimes
gotes d’aigua. Les dones cremaven fems de vaca dins
de la casa per espantar les abelles. Els homes contemplaven l’escena amb una resignació sense límits. Se
citaven la gana, la set, la immundícia i la fatalitat.
Alguns dies després vaig veure passar el camiócisterna a prop de les cases d’una comunitat i negar
l’aigua a les famílies, perquè eren de l’oposició política
local i provincial. No podia creure-ho, i vint anys després encara no aconsegueixo creure-m’ho quan veig
repetir-se l’escena. I no dubto que les escenes que he
vist en ma vida, encara són més satàniques.
Dos anys de sequera seguits desestructuraren tota
la comprensió que jo tenia de la vida. Mai més no vaig
ser el mateix. En aquells vint anys de camp (sertão) de
Bahia, amb tot, mai no vaig aconseguir amagar el trastorn que em causa la falta d’aigua, la set humana i la
dels animals, la cruel manipulació d’aquesta necessitat
bàsica per part de la classe política del nord -gairebé
tots ells cristians catòlics, germans doncs en la seva
pertinença eclesial- i la indiferència de l’elit nacional
davant de tan gran crueltat...
Demano disculpes als lectors de l’Agenda per començar aquest text, en un espai tan preciós, amb un
testimoni personal. Passa que quan l’ONU preveu que
cap el 2050 faltarà aigua per al 40% de la humanitat,
aquestes escenes m’han envait la memòria amb una
força volcànica. El que espera a gran part de la humanitat en un futur pròxim, per a nosaltres és una realitat del passat, que es projecta per al futur. En aquest
cas, honestament, hi tenim molt a dir, amb l’autoritat
de l’experiència que hem viscut.
El desafiament de l’aigua va emergir en el canvi de
mil•lenni amb la força d’un torrent estret en un curs
estret. Sobtadament, ens vam adonar que el 70% de
la superfície de la Terra està coberta per aigua. D’altra
banda, el 97% de l’aigua del planeta és salada. Del
poc que ens queda d’aigua dolça, amb prou feines un
0,0001% està disponible als rius. Als pols hi ha el
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2,086%, a les roques de sedimentació el 0,291%, als
llacs el 0,017%, i a l’atmosfera el 0,001. Per tant, l’aigua dolça, a més de ser escassa està mal distribuïda
en la superfície del planeta. (Ayrton Costa, Introdução
à Ecologia das águas doces, pàg. 5, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Imprensa Universitária,
1991)
La destrucció de les deus, la contaminació dels
rius i llits freàtics, la liqüefacció dels gels polars, la
pluja àcida, el creixement de la població... són factors
que simplement agreugen una realitat ja tràgica de
per si per a bilions d’éssers vius a la superfície de la
Terra.
La reacció de l’elit mundial ha estat ràpida i eficient. L’aigua és un element vital, insubstituïble, escàs,
amb valor econòmic, estratègic per a l’actual model de
desenvolupament. Té també un valor paisatgístic, de
lleure i medicinal. Ràpidament s’ha establert un competència ferotge pel control de les deus. I comença la
privatització de les aigües. El mecanisme fonamental
és controlar el cabal dels rius. Es parla clarament de
l’aigua com «comodittie» i de «petrolització» de l’aigua. Sabem anticipadament qui guanyarà i qui perdrà
amb la mercantilització de l’aigua.
El sector hidroelèctric s’ha posat al capdavant,
principalment a Brasil, ja que el 94% de l’energia
brasilera és d’origen hidràulic. L’ús múltiple de l’aigua
previst en el codi d’aigües és un mite. La llei 9433, de
8 de gener de 1997, brasilera va instituir la política
nacional de recursos hídrics i va crear el sistema nacional de gerències dels recursos hídrics. Els seus principis són fantasiosos, i proven que les lleis brasileres
es desfan en fum en arribar a la realitat:
I. L’aigua és un bé de domini públic
II. L’aigua és un recurs natural limitat, dotat de
valor econòmic
III. En cas d’escassetat, el consum humà i el consum animal són l’ús prioritari dels recursos hídrics.
IV. La gestió dels recursos hídrics sempre ha de
propiciar l’ús múltiple de les aigües.
La segona victòria en disputa és el sector de la ir-

rigació. Hi ha investigacions que indiquen que el 70%
de l’aigua dolça mundial ja s’està usant en el regatge,
amb l’agreujant que es torna irrecuperable per al consum humà. La gravetat de la qüestió es revela en tota
la seva cruesa quan l’ONU preveu guerres per l’aigua
en el pròxim mil.lenni.
Què hi tenim a veure nosaltres, amb això? Tot.
Som humans, tenim fills, creiem en la humanitat. Considerem la Terra com Pachamama (mare, fèrtil, bonica,
do diví). Per tant, no pot ser agredida ni violentada;
mereix cura, zel, un respecte sagrat. Tenim una responsabilitat inalienable davant d’aquesta qüestió. A
més, sabem que l’aigua existent serà reservada per a
les elits. Són els pobres, els que passen set al nordest brasiler, a Àfrica i a Àsia. I el nostre compromís és
amb ells.
Coneixem diverses lluites populars per l’aigua. Al
nord-est brasiler un dels recursos en marxa per proporcionar aigua potable a la població camperola és la
«captació d’aigua de pluja» a través de les cisternes
familiars. Són dipòsits construïts al peu de la casa,
que emmagatzemen l’aigua per al consum humà en els
períodes de sequera. La família ha d’aprendre la racionalitat de l’escassetat, del poc, del preciós, de l’estalvi, de l’anticipació i, per tant, les persones també
han de fer la seva «revolució cultural» per afrontar la
nova situació. Per a aquesta població, l’alternativa no
és poca o molta aigua, sinó poca aigua o gens d’aigua. S’estan fent campanyes de solidaritat, elaboració
de polítiques municipals d’aigua, i s’està gestant una
política del nord de captació d’aigua de pluja partir de
les organitzacions populars, junt amb les altres organitzacions que donen suport a la lluita del poble. Els
dipòsits han esdevingut una benedicció divina per a
les famílies pobres d’aquesta regió.
Un altre front de lluita és la conservació dels rius.
Conques brasileres com la del riu São Francisco i la
de l’Araguaia-Tocantins per exemple, són agredides
violentament i corren el risc d’extinció. El nombre
d’éssers vius dins dels rius brasilers ha disminuït el
50% en només 20 anys. Poc se sap sobre les espècies
eliminades, dons del creador amb un valor vital en si
mateixes i que haurien de ser respectats. Les principals víctimes socials són els pescadors i la població
riberenca. Davant de la societat, tanmateix, acaben
sent els reus, ja que els danys irreversibles que un
pantà o una presa produeixen a la reproducció de la
majoria de les espècies, per exemple, no són visibles

als ulls comuns. Però està creixent la lluita per la
conservació de les conques i contra la privatització de
les seves aigües.
D’altra banda, hi ha una explosió d’articles, reflexions, textos, músiques... que alimenten el debat en
grups populars, escoles, pastorals i altres sectors de la
societat. Fins i tot els grans mitjans de comunicació
han divulgat insistentment la situació de l’aigua al
planeta, divulgant també les lluites populars.
Som davant d’una crisi radical: no només ambiental o del model neoliberal, sinó del model de civilització. La revolució industrial possibilitada per tecnologies innovadores va avançar en forma devastadora
sobre la naturalesa. La pròpia esquerra, àcidament
crítica davant de les relacions socials degradants que
es deriven del model industrial, no va aconseguir percebre la degradant relació societat-naturalesa que s’hi
ha instal.lat. Avui es presenten situacions límit en les
quals la pròpia concepció de desenvolupament, així
com gran part de les tecnologies desenvolupades, han
de ser revisades. La pròpia naturalesa no suportarà un
altre segle tan devastador com aquest. La generació
present no té perdó, ja que té a la seva disposició
tots els elements necessaris per avaluar la seva conducta respecte a la naturalesa. L’ús racional de l’aigua
es torna inevitable, però és evitable que el seu cost
recaigui només sobre els pobres. I a part d’això, l’aigua ha de ser conservada també com a vida, bellesa,
plaer, encant. Mai el futur no havia depès tant de
q
l’ara. L’oceà ens demana una gota d’aigua.
La disponibilitat mundial d’aigua s’ha reduït de
17.000 m3 per càpita de 1950 a 7.000 en l’actualitat.
Un terç de la població mundial viu en regions amb
problemes hídrics, i per al 2005 aquesta xifra haurà
augmentat a dos terços. Sens dubte, també la distribució és desigual: mentre que Amèrica del Nord
consumeixi més de 2.000 m3, Guinea Bissau en consumeix només 20,3.
Una aixeta deixa passar 12 l d’aigua per minut.
Si hom la deixa oberta mentre es renta les dents pot
malgastar 15 l, però si només mulla i esbandeix el
raspall, usa només 1/2 l. En afaitar-se es poden usar
40 l, però si només s’omple la palangana, seran només 4 l. Si rentem els coberts a raig gastarem 120 l;
si ho fem en un cossi, només 20 l. Si rentem el cotxe
amb mànega, 600 l; amb esponja, galleda i mànega
amb broquet, seran 60 l. És “el límit de les aigües”.
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Reforma agrària al món:
una necessitat històrica
João Pedro Stedile
MST, Brasil

Una mica d’història...
La història de l’ocupació de la terra, com a territori, com
a lloc de vida, mitjà de supervivència dels pobles, font de tot
aliment, centre de la nostra cultura... coincideix amb la història de les civilitzacions. Des dels primers temps, els éssers
humans han buscat incansablement la forma més justa d’ocupar la terra, usar-la, conservar-la per a les futures generacions
i distribuir-ne els fruits.
Han estat moltes les guerres i matances per aquesta causa però, en gairebé tot el món, sobretot al sud, la justícia en
la propietat i en l’ús de la terra... ¡encara és un somni!
Totes les doctrines socials i religioses coincideixen que
la base per a la formació de societats justes o injustes rauria
en la possessió de la terra. Però el lucre i la forma com van
evolucionar els modes de producció en la societat també
anaren determinant la utilització de la terra com un mitjà
d’explotació del treball d’altri, com a reserva de valor, com a
instrument de poder. Així, en l’esclavisme i en el feudalisme,
la possessió de la terra va ser utilitzada com a forma de mantenir esclava i serva la major part de la població, que havia de
treballar per als que es deien amos de les terres: els nobles i
senyors feudals.
Va haver-hi també moltes revoltes populars. La Bíblia va
registrar el precepte que cada 50 anys els amos de les terres,
commemorant el jubileu -la gràcia del Senyor creador de la
terra-, haurien de tornar a repartir la terra i donar l’oportunitat que tots hi poguessin treballar.
Durant el feudalisme, els camperols semiserfs, serfs,
quasiesclaus... van organitzar moltes revoltes en la lluita pel
dret a la terra. Va haver-hi glorioses guerres camperoles, que
van mobilitzar milions de camperols contra els senyors de
les terres. La primera de les quals, que se’n té registre escrit,
va ser la que tingué lloc a la Pèrsia antiga (imperi sasánida)
en el segle V, en la qual milers de camperols liderats per
Mazdak van arrencar a l’emperador Kavadh una redistribució
de les terres. Hi hagué altres revoltes importants a Europa
dels segles XIII al XVII. Algunes es van barrejar amb líders o
motivacions religioses, com va ser la revolta dels camperols
alemanys amb la rebel·lió de Martí Luter. L’última revolta
camperola important d’aquest període fou quan els camperols
francesos es van ajuntar a la naixent burgesia industrial, per
deposar a la monarquia i donar suport a la revolució francesa,
amb l’esperança de tenir dret a la terra.
Les reformes agràries a partir del capitalisme
Amb el capitalisme va sorgir el dret a la propietat privada
de la terra, però només per part de qui tingués diners, capital
per apropiar-se’n.
Va sorgir llavors, per primera vegada en la història, l’ex122

pressió “reforma agrària” (RA), quan al final del segle XIX i
a l’inici del XX, les burgesies industrials en el poder van percebre que el manteniment del monopoli de la propietat de la
terra en poques mans impedia el desenvolupament de les forces productives, ja que excloïa milions de camperols de l’accés
al mercat dels béns de consum produïts per la indústria. Així,
a tota l’Europa occidental i als EUA les burgesies industrials
van promoure reformes agràries (RA), que distribuïen la terra
massivament per a milions de camperols, creant llavors una
estructura de petites i mitges propietats. Aquesta mateixa
mesura s’adoptà després de la segona guerra mundial a Àsia
(Japó, Filipines, Corea del Sud i Taiwan) i al sud d’Itàlia. Va
ser el que es classifica com RA “clàssiques o burgeses”.
Però va haver-hi altres tipus de RA durant el segle XX. La
RA revolucionària, que va ser realitzada pels camperols rebels,
amb les armes a la mà, expulsant als latifundistes i imposant
la distribució de les terres sense cap llei: la RA de la revolució
mexicana de 1910-20, i després a Bolívia en la dècada dels 50.
Les RA reformistes van ser aquelles amb les quals les
elits locals van intentar calmar els moviments camperols
distribuint parcialment els latifundis. Són reformistes perquè
la burgesia pren la iniciativa de fer les lleis, però les aplica
de forma lenta i gradual. Aquest tipus de RA va ser aplicat a
la majoria dels països d’Amèrica Llatina durant la dècada dels
60, impulsats fins i tot pel govern nord-americà, temorós de
la revolució cubana. Potser la més àmplia hagi estat la reforma realitzada a Xile pel govern democratacristià d’Eduardo
Frei (1964-1970).
Les RA populars van ser aquelles reformes que van aconseguir unir els esforços del moviment camperol, que lluitava
per la distribució de les terres amb governs populars, progressistes, nacionalistes, que volien de fet combatre el latifundi i
desenvolupar el país. El grau d’amplitud d’aquest tipus de RA
va dependre de la correlació de forces interna existent a cada
país. Els exemples més importants d’aquest tipus de RA són la
d’Egipte, duta a terme pel govern de Nasser, i la RA realitzada
per Ho Chi Minh a Vietnam després de l’expulsió dels francesos. Ambdues, realitzades en la dècada dels 50. Després,
les reformes xilena (govern d’Allende 70-73) i nicaragüenca
(dècada dels 80) i les realitzades en alguns països d’Àfrica,
des de dins dels moviments d’alliberament colonial.
Finalment, dins d’aquesta tipologia de RA, en aquest
segle hem tingut les RA socialistes, que es van realitzar junt
amb canvis econòmics o transició del mode de producció
capitalista cap el socialisme.
Aquestes RA es basaren en la concepció que la terra
hauria de pertànyer a la nació, és a dir, a tot el poble, i que
la llei hauria de concedir als camperols només la concessió

“Via Camperola” defensen una RA d’aquesta naturalesa:
1. La RA no pot ser vista només com un procés de distribució de terres. Segons el grau de subordinació de les economies al capital financer, és necessari que es doni en combinació amb canvis al model econòmic.
2. L’accés a la terra per part dels camperols ha de ser
entès com una forma de valoració de la seva cultura, de
l’autonomia de les seves comunitats i d’una nova visió de la
preservació dels recursos naturals, per a tota la humanitat i
per a les futures generacions. La terra és un bé de la naturalesa que ha d’estar al servei del benestar de tots. La terra no és
ni pot ser reduïda a una mercaderia.
3. La RA necessita anar acompanyada en les polítiques
públiques de canvis amb els quals els governs valorin les formes d’organització de l’agricultura familiar i cooperativitzada,
donant suport amb garanties de renda, amb mercat, assistència tècnica, crèdit i assegurances agrícoles.
4. Trencar l’oligopoli de les empreses multinacionals que
controlen el comerç agrícola mundial i les agroindústries
d’aliments. I desenvolupar petites i mitjanes agroindústries,
instal·lades en les comunitats i sota el control de camperols
i treballadors.
5. És impossible portar el desenvolupament al camp i fer
una veritable RA sense democratitzar l’ensenyament, l’educació, i garantir escoles per a tots els que viuen en el medi
rural, en tots els nivells.
6. La RA ha d’anar unida a una política governamental de
sobirania alimentària, que significa garantir que a cada país
el poble tingui accés, tot l’any, a aliments necessaris (sense
dependre de l’exterior) a preus baixos i amb bona qualitat.
7. Desenvolupar models tecnològics que elevin la productivitat del treball i de la producció, però respectant la salut
dels camperols i dels consumidors, conservant el medi ambient i posant els beneficis de la biotecnologia segura al servei
de la humanitat i no només al servei de l’augment del lucre,
com fan avui les multinacionals.
8. Construir nous organismes internacionals que representin l’articulació de la voluntat de nous pobles i no només
els interessos d’empreses multinacionals, com passa avui amb
l’OMC, el FMI i el BM. Per tant, les regles del comerç agrícola
mundial i les polítiques de desenvolupament rural han de ser
construïdes sota altres paràmetres, que comencen pel tancament de les institucions actuals.
9. La RA i els canvis proposats a l’organització de la producció d’aliments, al comerç, en l’agroindústria, en la biotecnologia... han de ser vistos no només com una necessitat dels
camperols, pobles originaris, indígenes, i dels que viuen en
medis rurals, sinó com una necessitat de tota la societat.
10. Només hi ha un camí per assolir els canvis socials en
el medi rural, i a tot el món: l’organització dels pobres, dels
treballadors, del poble en general, a partir de les seves comunitats, i la realització de grans mobilitzacions de masses que
aconsegueixin enfrontar l’imperi del capital i del neoliberalisme, que porta el nostre planeta a la mort.
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d’ús, l’organització de la producció podia tenir diverses formes
socials, que anaven des de les granges estatals, les cooperatives, diverses formes associatives... fins a la unitat de manutenció familiar. Entre aquestes RA, les més conegudes van
ser les realitzades a Rússia, a Xina, en alguns països d’Europa
oriental, i la de Cuba, a Amèrica Llatina.
Però el problema continua
Malgrat les diverses iniciatives per corregir el problema
de la concentració de la propietat de la terra en la història
recent, en gairebé tots els països del tercer món, en especial
en l’hemisferi sud, el problema de la concentració de la terra
continua. Cosa pitjor: s’agreuja cada vegada més. Hi ha un
índex estadístic utilitzat per l’ONU, que mesura el nivell de
concentració de la propietat de la terra: és l’índex de Gini.
Com més proper és d’1,00 més concentrada està la propietat.
A la majoria dels països del tercer món l’índex està a l’entorn
de 0,80, mentre que als països que van fer RA l’índex és
menor de 0,50 (com més s’apropa a 0,00 més pròxim està a la
igualtat d’accés a la terra). Els països que encara no han fet
veritables RA representen el 80% de la població mundial que
viu en el medi rural, aproximadament 3 bilions de persones:
la necessitat de democratitzar la propietat de la terra continua essent, doncs, una necessitat vital, per a gran part de la
humanitat.
La concentració de la propietat de la terra en aquests
països és la causa generadora d’innombrables problemes que
acaben afectant tota la societat, com l’èxode rural, que engendra enormes conglomerats de pobres a les ciutats, la gana,
la concentració de renda i de riquesa, i la desocupació.
Aquesta situació es va agreujar encara més en l’última
dècada, quan els països industrialitzats que controlen l’economia mundial van adoptar polítiques neoliberals i van induir
als països del tercer món a fer el mateix.
Aquestes polítiques van subordinar les economies agrícoles locals als interessos del gran capital internacional, van
obrir els mercats nacionals a les empreses multinacionals, que
oligopolitzaren el control de la producció agrícola, van elevar
les taxes d’interès i van desmantellar el sector públic agrícola.
Així, en l’última dècada els governs locals van abandonar
les inversions públiques en agricultura, en crèdit rural, assistència tècnica, garantia de compra dels productes, assegurança per a la producció... amb l’excusa que ara és el mercat
qui ho ha de resoldre, i van abandonar els camperols a la seva
pròpia sort, augmentant encara més els nivells de pobresa, de
desigualtat social i d’èxode rural.
Quina solució hi ha?
Les organitzacions camperoles de tot el món (més de 50
països de tots els continents), reunides en una articulació que
s’anomena “Via Camperola”, han defensat que més que mai
és necessari implementar la RA en tots els països del tercer
món. Mentre, la RA de l’actualitat és molt més àmplia que les
RA clàssiques realitzades per la burgesia industrial a començaments del segle. El problema agrari ara és molt més complex i
exigeix solucions més àmplies. Per això, les organitzacions de
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Los Nadies

Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algún mágico día llueva
de pronto la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer,
ni hoy, ni mañana, ni nunca,
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
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El sistema

Los funcionarios no funcionan.
Los políticos hablan pero no dicen.
Los votantes votan pero no eligen.
Los medios de información desinforman.
Los centros de enseñanza enseñan a ignorar.
Los jueces condenan a las víctimas.
Los militares están en guerra contra sus
compatriotas.
Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos.
Las bancarrotas se socializan, las ganancias
se privatizan.
Es mas libre el dinero que la gente.
La gente está al servicio de las cosas.
Tiempo de los camaleones: nadie ha enseñado tanto a la humanidad como estos
humildes animalitos.
Se considera culto a quien bien oculta, se rinde culto a la cultura del disfraz.
Se habla el doble lenguaje de los artistas del disimulo. Doble lenguaje, doble contabilidad, doble moral: una moral para decir, otra moral para hacer.
La moral para hacer se llama realismo.
La ley de la realidad es la ley del poder. Para que la realidad no sea irreal, nos
dicen los que mandan, la moral ha de ser inmoral.
Quien no se hace el vivo, va muerto. Estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido.
Tiempo del qué me importa, del qué le vas a hacer, del no te metas, del sálvese
quien pueda.
Tiempo de los tramposos: la producción no rinde, el trabajo no vale.
En el Río de la Plata, llamamos bobo al corazón.
Y no porque se enamora: lo llamamos bobo por lo mucho que trabaja.
Eduardo Galeano

Montevideo, Uruguai
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Em sap greu, però no vull ser emperador. No és el meu
ofici. No pretenc governar ni conquerir ningú. M'agradaria
ajudar -en la mesura que sigui possible- jueus i gentils,
negres i blancs.
Tots desitgem ajudar-nos. Els humans som així. Volem
viure per a la felicitat dels altres i no pas per fer-los
desgraciats. ¿Per què ens hauríem d'odiar i de menysprear?
En aquest món hi ha lloc per a tots. La terra és rica i pot
proveir tothom.
El camí de la vida pot ser lliure i bell però ens hem ben
perdut. L’avarícia ha enverinat l'ànima dels éssers humans...
ha aixecat muralles d'odi en el món... ens ha portat a la
misèria i a la mort.
Vivim l’època de la pressa, però ens hi sentim
enclaustrats. La mquinària que produeix abundor, ens ha
deixat en la indigència. La nostra ciència ens han fet cínics;
la nostra intel·ligència ens ha fet mesells i cruels. Pensem
massa i sentim massa poc.
No ens calen màquines, ens cal humanitat. No ens cal
intel·ligència, ens cal amor i tendresa. Sense aquestes virtuts
la vida serà violenta i tot es perdrà.
L'avió i la ràdio ens han acostat més. La veritable
naturalesa d'aquests ginys és un clam a la bondat humana...
una crida a la fraternitat universal... a la unió de tots
nosaltres. Fins i tot en aquests moments la meva veu arriba
a milions de persones d'arreu del món... a milions de
desesperats, homes, dones, nens..., víctimes d'un sistema
que tortura éssers humans i que empresona innocents. A
tots aquells que em puguin escoltar els dic: "No
desespereu!". La desgràcia que ens ha caigut damunt no
es més que el pas de l’avarícia, de l'amargor dels que temen
l'avenç del progrés humà. L’odi passarà, els dictadors cauran
i el poder que van arravatar al poble tornarà al poble. I si
bé moren les persones, la llibertat no morirà mai..
- Soldats! No us lliureu a aquestes bèsties, que us
menyspreen, que us esclavitzen, que reglamenten les vostres
vides, que dicten els vostres actes, les vostres idees i els
vostres sentiments! Que us fan marcar el mateix pas, us
sotmeten, us tracten com si fóssiu bestiar i us utilitzen
com a carn de canó! No sou màquines! Sou éssers humans!
I porteu l'amor de la humanitat dins vostre! No odieu!
Només odien els que no són estimats... aquells que no són
estimats i els desnaturalitzats! Soldats! No lluiteu per
l'esclavitud! Lluiteu per la llibertat!
En el capítol 17 de sant Lluc hi diu que el regne de Déu
és a dins de cada ésser humà, no dins d'una persona o d'un
grup de persones, sinó dins de tothom. És dins vostre!
Vosaltres, el poble, teniu el poder de fer que aquesta vida
sigui lliure i bella i de fer-ne una aventura meravellosa!
Per tant -en nom de la democràcia-utilitzem aquest poder!
Ajuntem-nos! Lluitarem per un món nou, per un món
digne que donarà a les persones la possibilitat de treballar
i donarà un futur als joves i seguretat als vells.
Prometent tot això els malvats han pujat al poder. Però
ens enganyen! No han compleixen el que han promès! Mai
no ho compliran! Els dictadors s'alliberen a si mateixos
esclavitzant el poble. Lluitem ara per alliberar el món, per
abatre les barreres nacionals, per acabar amb l’avarícia,
l'odi i la prepotència!
Lluitem per un món de la raó, un món en què la ciència
i el progrés ens portin a la felicitat!
Soldats, en nom de la democràcia, unim-nos!
Hannah, m'estàs escoltant? Siguis on siguis, aixeca els
ulls! Ho veus, Hannah? El sol esquinça els núvols que
s'escampen! Sortim de la foscor i arribem cap a la llum!
¡Entrem en un món nou, en un món millor en què les
persones estaran per damunt de la cobdícia, de l'odi i de
la brutalitat. Mira amunt, Hannah! L'ànima dels homes
ha guanyat ales i ja comença a volar. Vola cap a l'arc de
sant Martí, cap a la llum de l'esperança.
Mira amunt, Hannah! Mira amunt.
CHARLES CHAPLIN
Discurs final de la pel·lícula "El gran dictador "(1940)

No sou màquines! Sou éssers humans!

Em sap greu, però no vull ser emperador. No
és el meu ofici. No pretenc governar ni conquerir
ningú. M’agradaria ajudar -en la mesura que sigui
possible- jueus i gentils, negres i blancs.
Tots desitgem ajudar-nos. Els humans som
així. Volem viure per a la felicitat dels altres i no
pas per fer-los desgraciats. ¿Per què ens hauríem
d’odiar i de menysprear? En aquest món hi ha lloc
per a tots. La terra és rica i pot proveir tothom.
El camí de la vida pot ser lliure i bell però ens
hem ben perdut. L’avarícia ha enverinat l’ànima
dels éssers humans... ha aixecat muralles d’odi en
el món... ens ha portat a la misèria i a la mort.
Vivim l’època de la pressa, però ens hi sentim
enclaustrats. La mquinària que produeix abundor,
ens ha deixat en la indigència. La nostra ciència
ens han fet cínics; la nostra intel·ligència ens ha
fet mesells i cruels. Pensem massa i sentim massa
poc.

us menyspreen, que us esclavitzen, que reglamenten les vostres vides, que dicten els vostres actes,
les vostres idees i els vostres sentiments! Que us
fan marcar el mateix pas, us sotmeten, us tracten
com si fóssiu bestiar i us utilitzen com a carn de
canó! No sou màquines! Sou éssers humans! I porteu l’amor de la humanitat dins vostre! No odieu!
Només odien els que no són estimats... aquells que
no són estimats i els desnaturalitzats! Soldats! No
lluiteu per l’esclavitud! Lluiteu per la llibertat!
En el capítol 17 de sant Lluc hi diu que el regne de Déu és a dins de cada ésser humà, no dins
d’una persona o d’un grup de persones, sinó dins
de tothom. És dins vostre! Vosaltres, el poble, teniu el poder de fer que aquesta vida sigui lliure i
bella i de fer-ne una aventura meravellosa! Per tant
-en nom de la democràcia-utilitzem aquest poder!
Ajuntem-nos! Lluitarem per un món nou, per un
món digne que donarà a les persones la possibilitat
de treballar i donarà un futur als joves i seguretat
als vells.

No ens calen màquines, ens cal humanitat. No
Prometent tot això els malvats han pujat al
ens cal intel·ligència, ens cal amor i tendresa.
poder. Però ens enganyen! No han compleixen el
Sense aquestes virtuts la vida serà violenta i tot es que han promès! Mai no ho compliran! Els dictaperdrà.
dors s’alliberen a si mateixos esclavitzant el poble.
Lluitem ara per alliberar el món, per abatre les
L’avió i la ràdio ens han acostat més. La verita- barreres nacionals, per acabar amb l’avarícia, l’odi i
ble naturalesa d’aquests ginys és un clam a la bon- la prepotència!
dat humana... una crida a la fraternitat universal...
a la unió de tots nosaltres. Fins i tot en aquests
Lluitem per un món de la raó, un món en què
moments la meva veu arriba a milions de persones la ciència i el progrés ens portin a la felicitat! Sold’arreu del món... a milions de desesperats, homes, dats, en nom de la democràcia, unim-nos!
dones, nens..., víctimes d’un sistema que tortura
éssers humans i que empresona innocents. A tots
Hannah, m’estàs escoltant? Siguis on siguis,
aquells que em puguin escoltar els dic: “No deses- aixeca els ulls! Ho veus, Hannah? El sol esquinça
pereu!”. La desgràcia que ens ha caigut damunt no els núvols que s’escampen! Sortim de la foscor i
es més que el pas de l’avarícia, de l’amargor dels
arribem cap a la llum! ¡Entrem en un món nou, en
que temen l’avenç del progrés humà. L’odi passarà, un món millor en què les persones estaran per daels dictadors cauran i el poder que van arravatar al munt de la cobdícia, de l’odi i de la brutalitat. Mira
poble tornarà al poble. I si bé moren les persones, amunt, Hannah! L’ànima dels homes ha guanyat
la llibertat no morirà mai..
ales i ja comença a volar. Vola cap a l’arc de sant
Martí, cap a la llum de l’esperança.
- Soldats! No us lliureu a aquestes bèsties, que
Mira amunt, Hannah! Mira amunt.
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Cap a un movimient de consciència social
que canviï el mon
José Saramago

Premi Nobel, Portugal

Ningú hauria d’ignorar que els pobles indígenes,
no solament de Mèxic, sinó també de tota Amèrica,
fins al sud de Xile, han estat humiliats, explotats,
reduïts a una condició gairebé infrahumana, abandonats a la seva sort. Els avenços socials que al llarg
dels anys s’han anat introduint en la societat mexicana, per exemple, ja que ara es tracta d’aquesta,
no han beneficiat mai, mai, no només als indígenes,
sinó tampoc a una gran part de la població mestissa.
Certes investigacions han demostrat que l’ús de les
llengües indígenes està disminuint, i això s’ha entès
a Mèxic com una mostra de progrés. És a dir, l’aixafada, el laminat de cultures i tradicions mil·lenàries
durant aquests 500 anys transcorreguts des que vam
arribar aquí els colonitzadors europeus no ha estat,
ni més ni menys, una altra cosa que un genocidi
lent, l’intent d’eliminar progressivament l’indígena de
l’espai americà, i no només de Mèxic.
I el que està passant aquí ara no és només d’ara,
perquè no es pot oblidar que els aixecaments indígenes no són fets que es remunten a 10 o 15 anys
enrere: han passat sempre, en el segle XIX van ocórrer, i en el XX van ocórrer, i sempre van ser esclafats
reduint els indígenes a la misèria, a la ignorància,
a totes les malalties possibles i imaginables, com si
s’estigués esperant que el destí, la sort o la fatalitat,
com es vulgui dir, netegés d’una vegada per sempre
aquesta espècie de lepra, des del punt de vista del
dominador, de l’explotador, que seria l’indígena, i
que d’alguna forma estaria enlletgint la lluminosa faç
de Mèxic.
Què és el que ha passat, què és el que està passant? Es pot dir: Marcos; sí, clar que sí, Marcos, però
no és només Marcos. És tot un esperit de resistència
veritablement sorprenent.
La resistència dels indígenes sempre ha estat un
fenomen que potser tindrà aspectes incomprensibles
per a nosaltres, però és finalment la resistència de
qui està i vol continuar estant. Crec que més enllà
dels aixecaments i les lluites armades hi ha quelcom
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molt més fort: una espècie de consciència de si mateix que té l’indígena, i el seu sentit de comunitat.
Cada un d’ells és un individu, però un individu que
no pot viure fora de la comunitat. La comunitat és la
seva força, i això explica que la seva resistència hagi
creat aquest moment en el qual ens trobem.
El fet de que no s’hagi concretat l’intent d’eliminar-los que va prevaler 500 anys només pot entendre’s per aquesta capacitat de resistència absolutament extraordinària que va trobar no solament una
expressió solidària entre ells, sinó també una cosa
que fins ara no havia succeït: la solidaritat internacional. Marcos, que no es veu a si mateix com líder,
és una finestra a través de la qual es pot mirar tot
el que hi ha darrere, i el que hi ha darrere és el que
importa, ell no és més que això, una finestra. Una
finestra, una veu, un pensament.
Clar, pot dir-se que Marcos s’indianitzà. No sé
si s’indianitzà; el problema no és això, però Marcos
ha entès el que estava passant. Eduardo Galeano ho
assenyala de manera lluminosa quan diu que Marcos
va arribar a la selva i no el van entendre, més tard
va tornar a entrar i es va perdre en la boira i a partir
d’aquí va començar a entendre, perquè va començar a escoltar. I el que està passant és que aquesta
veu que aparentment només era la de Marcos es va
convertir en la veu dels indígenes de Mèxic. I sobtadament tota la societat mexicana es troba davant
una realitat que sí, que allà estava, que donava per
descomptada i que si en 500 anys no havia canviat
gaire, per què havia de canviar ara.
El que va passar és que tot ha canviat. Mèxic es
troba en una cantonada de la seva història i la consciència social sobre això és tan forta, que va bastar
per justificar que aquella marxa de 3 mil quilòmetres
fins al D.F. tingués un caràcter triomfal. I més: en el
fons, els zapatistes representen la clau que el govern
mexicà estava necessitant per resoldre els seus propis problemes. Això no significa que els zapatistes
-és clar, i tenim suficient informació per saber-ho-

s’organitzin en partit polític; no ho faran. No. Perquè
la veritat és que Mèxic, de partits polítics, ja en té.
El que li falta és un moviment social que en aquests
moments només pot estat encarnat pel zapatisme.
Fa un parell de dies Noam Chomsky va dir que
el contagi zapatista pot imprimir un gir al món. No
sóc tan optimista, però el que està passant a Amèrica, no només a Mèxic, pot ser decisiu per al futur
d’aquesta part del món. No tinc el menor dubte de
que hi ha una influència claríssima del zapatisme
segurament en moltes altres parts, que es dóna per
una raó molt senzilla: falten idees al món i moltíssimes gent s’adona que aquí, a Mèxic, a la selva Lacandona, van néixer idees noves. No sabem quin futur
podran tenir, però són idees noves. I això és el que
necessitem.
M’agradaria ser tan optimista com Chomsky, però
hi ha un problema que hem de resoldre: el problema
de la democràcia.
El que estem anomenant democràcia -i el discurs
alimentat sobre això pels polítics i els mitjans de
comunicació, aquesta certa retòrica de la que tots
fem més o menys ús- és en el fons una fal·làcia. No
passa de ser una façana. Les institucions estan allà,
funcionen els parlaments, els governs, els tribunals,
però tot això no té res a veure, i a més mai va tenir
res a veure en el passat, fins i tot a l’antiga Grècia,
amb aquesta idea, aquesta fórmula perfectament
admirable però utòpica, de la democràcia com a
govern del poble, per al poble i pel poble. Mai ha
estat així, i avui molt menys. Perquè fins ara teníem
la il·lusió que el poder polític era la democràcia,
així com la relació del ciutadà amb les institucions
sobretot mitjançant el vot i les eleccions. Però si
mirem la situació en la qual es troba el món avui,
és fàcil adonar-se que els governs no manen, que el
poder efectiu, real, aquest que està condicionant la
vida de 6 mil milions al món, és el poder econòmic
concentrat en les multinacionals. Jo dic: es pot treure un govern i posar-ne un altre si els ciutadans així
ho decideixen, però no poden prendre el poder a una
multinacional.
Podria ser tan optimista com Chomsky si el
moviment zapatista, o moviments similars -no necessàriament ha d’haver-hi un zapatisme universal-,
expressessin una consciència col·lectiva mundial de

la situació en la qual ens trobem respecte d’una cosa
fonamental en la vida d’una societat: la qüestió del
poder, de qui el té, per què el té, per a qui i per a
què. I és claríssim que el poder multinacional no es
preocupa per res de la sort de la gent, només es guia
pel lucre. No té una altra explicació el fet que 3 mil
milions de persones, la meitat de la població mundial, visquin amb amb prou feines amb 2 dòlars diaris.
De vegades dic que el planeta Mart m’importa
un rave; vull dir: hem de decidir les prioritats. I des
del meu punt de vista la prioritat absoluta és l’ésser
humà. El cosmos està allà fa no sé quant temps, un
temps que escapa a la capacitat imaginativa sumada
dels 6 mil milions d’habitants del món. Per a què
assaltar-lo ara? El cosmos podria esperar 50 o 100
anys més i no passaria res, al cosmos no li importaria
gens. No té sentit anar a Mart mentre una persona
a la Terra, una única persona a la Terra, s’estigui
morint de gana. El veritablement obscè no és la
pornografia; el que és obscè és que es pugui morir
de gana. Llavors, sóc menys optimista que Chomsky
perquè hem de resoldre el problema del poder.
Crec necessari que es desenvolupi aquest moviment mundial de consciència i el zapatisme pot serne un element, i fins i tot pot afavorir amb el seu
exemple l’aparició de moviments similars en altres
països, que no busquin la conquesta del poder polític
convertint-se en nous partits, que reproduirien el
sistema en la mateixa direcció i amb els resultats
coneguts. Hi ha indicis d’aquest desenvolupament,
Seattle, Davos, Cancún, Washington, Porto Alegre...
Perquè, què fer quan una multinacional patenta
una planta que té propietats curatives, que la gent
estava ja usant? Com si Déu hagués destinat l’explotació d’aquella planta a aquesta multinacional,
al cap de no sé quants milers i milers d’anys i ningú
protesta.
I on queda la privacitat? Avui el que compta és
la targeta de crèdit, res més, el número de la targeta
de crèdit; el nom no té cap importància.
Això és expressió del problema fonamental que,
al meu parer, és subjacent en el discurs zapatista:
és a dir, no entrar en qüestions de competitivitat
entre partits polítics, sinó fer, d’un fort nivell social
de consciència, una cosa que pugui canviar el món. El
seu rumb actual ens porta al desastre.
q
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I SI L’ISLAM Fos una alTRA COSA?
EMILIO GALINDO

Antic missioner a Àfrica

I si l’Islam fos una altra cosa del que ens han dit
i repetit, amb tants prejudicis contra el que va ser un
gran regal de Déu a la humanitat, per recordar-nos
una cosa que havíem oblidat?
L’Islam és un dels temes més importants si de
veritat volem estar al corrent del que passa al món
perquè, agradi o no, l’Islam és una de les vigoroses
arrels del futur de la humanitat.
Els musulmans són actualment prop de 1.200
milions de persones, una cinquena part de la humanitat. Davant el món occidental, que és un món de
vells, és un poble de joves on tots els plans de desenvolupament fallen perquè la demografia s’imposa a
les planificacions. És, a més, un món d’una profunda i
riquíssima cultura i d’una religiositat tremenda. I amb
freqüència la religió de l’Islam és la més ignorada. Es
pot afirmar que l’Islam ha estat històricament, almenys al nostre món occidental cristià, la religió més
menyspreada, calumniada i maltractada de la història;
i no diguem res de la persona del seu fundador Mahoma, considerat per Occident molt negativament.
Com tots els grans i autèntics moviments de la
humanitat, els moviments religiosos de la història,
l’Islam té el seu origen en l’experiència ardent d’un
místic anomenat Mahoma, nascut a La Meca l’any 570,
i sobre el qual tothom és unànime en afirmar que era
un home pietós, honest i caritatiu, al bon seny del
qual recorria freqüentment la comunitat. Se’l coneixia
pel sobrenom de “el pietós, l’equitatiu, l’amic del necessitat i defensor de l’oprimit”, i aquesta altra floreta
indicible: “l’home plenament d’acord amb Déu”.
Mahoma comença a predicar, no una doctrina,
no l’Alcorà, sinó l’Islam, és a dir, una “actitud”. Tot
l’Islam és una actitud, un tarannà nou, és a dir, un
rendir-se sense condicions ni dubtes a Déu; és el
lliurament de tot un mateix a Déu.
Si en el seu origen tot l’Islam és fruit d’una experiència, en el seu missatge i dinàmica, tot ell té com
a tasca recordar. La paraula clau que millor defineix a
l’Islam com a missió és “record”. Si és record vol dir
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que l’Islam mai va voler ser una religió, com tampoc
la de Jesús. Ningú que hagi tingut l’experiència vertadera de Déu funda religions. Això ho faran els que
vénen després, els que veuen que el nom de Déu és
“útil”.
L’Islam mai no va voler ser una religió. Per això
un dels seus grans representants, el místic Rumi diria:
“l’home de Déu, és a dir, aquell que ha fet la vertadera
experiència de Déu, està més enllà de la religió”. Mahoma no va voler crear una altra religió al marge del
cristianisme i del judaisme. Potser va ser la conjuntura, la no recepció, el rebuig del seu valor profètic, el
que va fer que poc a poc se n’anés distanciant. El seu
distanciament cada vegada major del judaisme i del
cristianisme serà més un accident conjuntural que una
raó de fons.
El fonamentalisme, que atribuïm a l’Islam, és una
paraula que no coneixen els musulmans ni l’àrab.
L’hem aplicat fins al punt que ja, quan es parla de
fonamentalisme, tot el món pensa en l’Islam. Totes les
religions, totes les polítiques, allà on posen la mà els
humans, creen fonamentalisme, exclusió. Mai no es
pot ser fonamentalista en nom de Déu.
El Déu percebut per l’Islam és un Déu infinitament
parcial, compromès i comprometedor; tal és el Déu de
l’experiència de Mahoma, un Déu que fa descobrir el
caràcter sagrat, únic de l’ésser humà, sobre tot dels
més petits, dels febles, orfes, viudes, pobres... S’ha de
llegir l’Alcorà, no per anar buscant els punts flacs -que
també els podem trobar en l’Evangeli-, sinó el missatge, el fons, l’experiència, la visió positiva.
L’Islam va ser un moviment revolucionari, com
ho va ser també el cristianisme. I li va passar el mateix: quan s’acomoda i s’estén a escala mundial, perd
l’esperit i es converteix en una religió. A Mahoma,
el segueix un grapat de fidels, i aquest moviment
d’homes posat en marxa per la predicació de Mahoma,
que recorda la submissió total a Déu i la solidaritat i

justícia amb els més pobres, es presenta davant de la
societat classista i materialista de La Meca i Aràbia,
com a revolucionari.
Aquest moviment revolucionari, aquesta lluita
contra l’opressió religiosa portarà conseqüències permanents a l’Islam, la més característica l’iconoclasticisme, el rebuig dels ídols. Això és una cosa visceral,
el rebuig de les imatges fabricades sobre les que se
centra l’adoració dels fidels, i més generalment la desconfiança respecte a tota presentació religiosa. D’aquí
neix el fet que a la mesquita no hi hagi imatges. Quan
Mahoma va tornar triomfant de Medina i va ocupar La
Meca, va entrar a la Kaabah i va treure tots els ídols,
llevat -cosa curiosa- de Jesús i Maria.
Una altra conseqüència d’aquest origen revolucionari serà la prioritat de l’ètic sobre el cultural. L’Islam
jutja els poders establerts en nom dels valors de justícia i de puresa. L’Islam no admet intermediaris, jerarquies, gent que es dediqui a burxar la consciència dels
altres, perquè Déu és l’absolut i és l’ésser humà que
lliurement s’hi sotmet. D’una plantofada acaba amb
tot el que és clergat, jerarquies, institucions i d’altres.
Després, en la història, caurà també en la temptació,
i apareixeran els Ayatollah, els Ulemes...
Aquesta preocupació ètica té a més una dimensió
social i col·lectiva que no limita la seva perspectiva
a una salvació individual i només en el més enllà; la
primera comunitat serà perseguida i els musulmans
seran perseguits com ho van ser els cristians, perquè
pervertien l’ordre establert. Han de fugir i ho fan a
Etiòpia precisament perquè el Negus era cristià; finalment ha de fer la gran Hègira amb tot el seu poble,
com un altre Moisès. Deia Mahoma que la recerca de
Déu és una expatriació; Abraham també havia rebut la
mateixa ordre: surt de la teva terra i vés-te’n. Buscar
Déu és expatriar-se; estar segur d’haver trobat Déu
és ser sempre en camí. A Medina, Mahoma se sent
responsable de la comunitat que l’ha seguit i se sent
cridat a organitzar-la; anuncia, convoca, crea la comunitat, però ho fa sense protagonisme de cap classe;
per això els musulmans se sentiran ofesos en la seva
més profunda entranya si se’ls anomena mahometans i
al seu moviment religiós mahometisme.
Això s’ha de dir, perquè podem fer mal sense adonar-nos-es; és com prostituir el més autèntic del seu

missatge que és rebut, només i exclusivament, en la
submissió radical a Déu; no segueixen Mahoma, no
són seguidors seus com ho són els budistes de Buda o
els cristians de Crist. Segueixen únicament i exclusivament Déu.
L’Islam se sent instintivament obert al reclutament
universal. L’Islam va voler ser -també el cristianisme
“va voler ser”- no una religió nova, sinó el record
d’allò de sempre; no una doctrina, sinó una actitud
nova, un tarannà nou de rendició incondicional a Déu,
com ho va fer Abraham, la gran obsessió de l’Islam. El
Déu de l’Islam no és una cosa que s’explica sinó algú
que implica. No és un sistema religiós de poder, sinó
una comunitat de germans iguals, plenament laics o
seglars, regits per la voluntat de Déu. No és un grup
de purs, sectari i fanàtic.
L’important en la vida, és que tots, musulmans,
budistes, jueus i cristians, ens convertim de veritat,
una vegada per sempre, a Déu. Perquè una cosa és
“convertir-nos a Déu” i una altra “canviar de religió”.
Els camins importen menys, perquè porten tots al
mateix lloc. El missioner que només es preocupa de
convertir la gent canviant-la de religió no és res més
que un funcionari de la religió, el mateix que pot
ser-ho d’un partit. Si estem convertits a Déu ja no ens
entretindrem a fer-nos guerres, a maleir-nos, a anar
buscant el negatiu de l’altre...
Acabo amb un text d’aquest gran espanyol, murcià, universal, Ibn Arabi del segle XIII (1165-1241),
que també va sofrir la persecució dels savis. El que
diu crec que val com a programa, com a bandera del
que hem de fer tots, i jo ho posaria en totes les facultats i aules de Teologia, en el Sant Ofici ...
“Va haver-hi un temps en què jo rebutjava el meu
proïsme si la seva religió no era com la meva. Ara, el
meu cor s’ha convertit en el receptacle de totes les
formes religioses, és prada de les gaseles i claustre de
monjos cristians, temple d’ídols i Kaabah de pelegrins,
taules de la llei i plecs de l’Alcorà, perquè professo la
religió de l’amor i vaig on vulgui que vagi la seva muntura, ja que l’amor és el meu credo i la meva fe”.
Són les dues etapes que crec que tots hem de
recórrer. Tant de bo que ho fem!
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Influx cultural dels EUa al Tercer Mon
Syed Husin Alí

Universitat de Kuala Lumpur, Malàisia

Cada matí abans de sortir cap a la feina, fullejo
els diaris locals començant per les notícies estrangeres, que provenen fonamentalment de les agències de
notícies. A la tarda, veig al televisor els reportatges
sobre els esdeveniments al món, la majoria dels quals
probablement ja han estat televisats per al públic
nord-americà. A vegades em quedo per veure una o
dues pel·lícules, que inevitablement procedeixen dels
EUA. Durant la projecció, he de tolerar les repetides
interrupcions amb anuncis de cigars o altres productes
de les multinacionals nord-americanes que patrocinen
les películes... En realitat, els mitjans de premsa nordamericans tenen un gran impacte en la meva vida personal. Estic segur que també el tenen en les vides de
milions de persones a tot el Tercer Món.
Estats Units exerceix una tremenda influència en
els països subdesenvolupats a través dels mitjans de
difusió massiva: televisió, ràdio, diaris, revistes i llibres.
La premsa nord-americana exerceix moltes funcions
importants fora de les seves fronteres. Informa i d’una
manera o una altra tots en depenem. Al Tercer Món, les
elits nacionals depenen gairebé totalment dels mitjans
de difusió massiva nord-americans, mentre els seus
pobles veuen, escolten i llegeixen només el que les
esmentades elits consideren convenient.
Encara que als EUA els mitjans de difusió massiva
no estan dominats per una única corporació, les tendències suggereixen una creixent concentració de la
propietat. S’ha indicat que el 1945, per exemple, el
80% dels diaris eren de propietat independent, però ja
al 1987 la proporció gairebé s’havia invertit: 72% pertanyia a corporacions i 15 d’aquestes en controlaven la
major part del negoci.
Als peus del poder i dels interessos econòmics
La història ha mostrat com la premsa nord-americana va servir desvergonyidament el McCarthisme a
la cacera de nord-americans radicals, i més tard es va
agenollar davant del Hooverisme per perseguir els activistes dels moviments negre i per la pau. La majoria
dels mitjans de premsa en aquest país van estar lligats
a la promoció de la guerra freda en diferents moments
de la seva història, i a la justificació de les agressions
dels EUA en diverses zones del món. En cooperació
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amb el govern, van tractar d’ocultar en un inici les
veritables intencions nord-americanes en l’episodi de
Platja Girón, van distorsionar els fets durant la guerra
de Viet Nam, van lloar la desembarcada dels marines a
la petita illa de Granada...
Som captius de les actituds polítiques dels EUA
exportades pels seus mitjans de comunicació quan hi
escoltem les notícies relatives a les maldats dels seus
enemics i a les bondats dels seus amics. En una època
els herois van ser Chiang Kai Shek, Shyngman Rhee;
després van ser Park Chung Hee i el Sha de Persia. Ara
els EUA tenen una quadrilla nova d’amargs herois.
Dels “dolents” només sentíem les maldats de Khomeini, els fracassos econòmics de Cuba, la falta de
democràcia a Nicaragua, i molt poc sobre les monstruoses tiranies que els EUA secundaven a Sud-amèrica.
Ara, com al passat, la premsa se suma al continu esforç
per desacreditar líders i governs del Tercer Món que no
estan tan disposats a ser servents dels Estats Units, i
s’oposen a les seves polítiques, fins i tot en temes com
Palestina o les armes nuclears.
Se sap que la premsa ha estat utilitzada en intents
de desestabilitzar molts estats dissidents al Tercer
Món, en ocasions per reemplaçar alguns dels seus líders
legítimament electes per altres de més proestadounidencs. Sembla com si els EUA sempre estiguin desitjosos de veure la seva pròpia imatge en tants països del
Tercer món com sigui possible; però Cuba i Vietnam,
per exemple, també els han demostrat que no sempre
poden fer la seva voluntat.
Una altra cara de la premsa
És clar que en el manteniment de l’status quo
politicoeconòmic la premsa nord-americana ha tingut
una notòria responsabilitat donant suport i estimulant
polítiques i accions governamentals. Però es reconeix
que ocasionalment exerceix altres rols que poden tenir
un impacte positiu al Tercer Món. Hi ha escriptors,
periodistes, editors, i radiodifusors que defensen valors
nobles com la llibertat, la justícia, la independència i
la veritat. Aquests valors han nodrit la tradició revolucionària nord-americana, encoratjats pels pares fundadors d’aquesta nació i recollits en la seva Constitució.
Els hereus d’aquests valors han estat capaços, malgrat tot tipus de repressions, de generar alguns dels

funciona “comercialment”. Després dels seus programes,
sobretot els d’entreteniment més populars, és el patrocini de corporacions multinacionals molt involucrades
al negoci de la publicitat agressiva, que els utilitza per
promoure els seus productes i imatges.
Una bona porció dels programes patrocinats reflecteixen la cultura, estils de vida, valors i gustos bàsicament occidentals o nord-americans, als quals s’atribueix
un alt estatus o prestigi. De vegades aquests drames
i musicals són imitats per les produccions locals no
només en la forma, sinó en el contingut. És tal l’influx
dels programes nord-americans i dels norteamericanitzats sobre els més extensos i diversos estrats socials i
grups d’edats, que molts d’ells no semblen capaços de
distingir entre la modernització i l’occidentalització, o
entre el que pot enriquir o matar la seva pròpia cultura.
L’obsessió per la violència i el sexe en les subcultures de la indústria de l’entreteniment resulten el
més exportable. Les societats subdesenvolupades són
noves en això i una part considerable de la joventut és
presa per una visió idealitzada de la societat dels Estats Units. Els publicistes n’amplifiquen els patrons de
manera que els modes de vida ostentosos, consumistes
i individualistes es projectin com els convenients per a
la població predominantment rural dels països pobres.
Els mitjans de difusió nord-americans competeixen
directament amb els editors i escriptors dels països i
regions del Tercer Món. Les marques de les seves multinacionals són termes familiars. Les persones pobres inverteixen els seus escassos ingressos a comprar aquells
“prestigiats” productes. Tot això provoca impactes
nocius de llarg abast sobre el desenvolupament social i
cultural dels països pobres. La majoria d’ells van viure
sota el domini colonial. Ara batallen pel progrés no
solament econòmic i polític, sinó també sociocultural.
Un dels objectius és la salvaguarda i el foment de la
identitat nacional i cultural, la qual cosa es tradueix
a no reviure velles actituds obsoletes, ni perpetuar
la moralment destructiva cultura imperialista. En el
procés de promoció d’aquesta identitat, conservar les
tradicions des d’una òptica nova i progressista, és tan
important com l’assimilació de la ciència i la tecnologia occidentals.
Les persones al Tercer Món haurien de decidir per
si mateixes el que convé per al seu propi desenvolupament. Només ho aconseguiran si aconsegueixen escapar-se de l’aclaparador poder economicopolític de l’eix
del capitalisme global.
q

Text més ampli, complet, a: http://latinoamericana.org/2002/textos

més rellevants models de periodisme compromès. Un
dels grans exemples d’això, el periodista Joseph Pulitzer, va proclamar una “declaració de principis”, que va
ser fustigada pels censors del diari al qual es trobava
associat. Heus-la aquí:
-Lluita sempre pel progrés i la reforma. Mai no toleris la injustícia o la corrupció. Lluita sempre contra
els demagogs de tots els partits. Mai no pertanyis a cap
partit. Oposa’t sempre a les classes privilegiades i als
saquejadors públics. Que mai et falti la compassió cap
al pobre. Mantingues-te sempre consagrat al benestar
públic. Mai no et sentis satisfet amb la simple publicació
de la notícia. Sigues sempre dràsticament independent.
Mai no tinguis temor d’atacar el mal fet, ja sigui per
part de la plutocràcia depredadora o de la pobresa depredadora.
Avui dia, als països subdesenvolupats freqüentment
és l’Estat qui controla els mitjans de premsa i aquests
funcionen fonamentalment per legitimar les classes
dominants. Encara que en general es proclamen lliures,
en realitat estan asfixiats per lleis i regulacions que es
burlen d’aquesta proclamació.
Als escriptors i periodistes lleials a aquells valors
se’ls fa difícil, si no perillós, exercir els seus drets i
responsabilitats. Per aconseguir-ho, no tindrien més
alternativa que criticar els seus propis governs autoritaris. Inevitablement, afrontarien les amenaçadores
conseqüències derivades de les seves accions.
Als Estats Units, una petita casta d’escriptors,
periodistes i difusors de ràdio i televisió ha demostrat
coratge i objectivitat en la denúncia de tot tipus de
perversitats comeses al seu país i en altres àrees del
món. La manera en la qual realitzen aquesta feina
reflecteix l’esperit de la declaració de Pulitzer. La seva
tasca posseeix un considerable impacte al Tercer Món,
no només per les seves revelacions, sinó per la valentia, dedicació i excel·lència provades en el que escriuen i reporten.
Quin és l’impacte social i cultural dels mitjans?
La televisió sembla posseir allà un paper més preponderant que el de la premsa escrita. Les transmissions en viu dels últims esdeveniments a Xina o la final
d’una copa mundial a Europa, poden veure’s gairebé
simultàniament a la Casa Blanca, en una favela de Rio
de Janeiro i en una barriada pobra de Kuala Lumpur. La
seva influència positiva podria intensificar-se mitjançant programes televisius d’alta qualitat educacional
i cultural. Tanmateix, cada vegada més, la televisió
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ÀFRICA:
Un vaixell abandonat a la deriva?
Gerardo González

i Comité de Solidaridad con Africa Negra de Madrid

Àfrica és un continent amb 53 països independents, 60 milions de km2 i 800 milions d’habitants.
Es troba situada al sud d’Europa, separada amb prou
feines per 14 quilòmetres de mar Mediterrània, a l’altura de l’Estret de Gibraltar. Aquesta és l’Àfrica física.
Si ens aproximem a l’Àfrica humana, les dades són
escruixidores. És el continent
–amb més guerres obertes
–amb major nombre de països empobrits
–amb major nombre de refugiats
–amb major nombre de casos de sida
–amb més analfabets
–amb major índex de creixement demogràfic
–amb més immigrants “sense papers” cap Europa.
Si ens fixem en els recursos, comprovem que és
un continent amb immensos recursos petroliers i amb
les majors reserves del món en or, diamants, urani,
cobalt, tugstè, coure, wolframi...
Si ens fixem en l’aspecte polític, ens trobem amb
un continent on conviuen:
–monarquies tradicionals (Marroc, Lesotho i Suazilandia)
–dictadures militars pures i dures (els dos Congos,
Sudan, Burundi, Ruanda, Uganda, Eritrea, Etiòpia)
–dictadures militars disfressades de democràcia
més o menys representativa (Egipte, Tunísia, Líbia,
Guinea Equatorial, Sierra Leona, Mauritània, Libèria,
Gàmbia, Angola, Txad, Níger, Togo, Namíbia)
–democràcies fràgils (Costa d’Ivori, Zimbabwe,
Zàmbia, Kenya, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, República Centreafricana, Malalui, Camerun, Burkina Faso)
–democràcies consolidades (Botswana, Senegal,
Tanzània, Sudàfrica, Benín, Cap Verd, Nigèria, Ghana)
En aquest continent tan dispar i “balcanitzat”, hi
ha una constant en els seus poc més de seixanta anys
d’independència: les guerres. Ni un sol any el continent no ha gaudit de pau des que es va produir l’anomenat “boom” de les independències, el 1960. Han
estat guerres de signe diferent: anticolonials (les més
cruels van ser les d’Algèria i les de les colònies portugueses, Angola i Moçambic principalment) i civils.
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I darrere de totes elles hi ha hagut sempre els països
occidentals, com a provocadors i proveïdors d’armes.
Àfrica va ser alhora escenari dels conflictes provocats
per la mal anomenada “guerra freda”, que va afavorir
la implantació de règims militars, la creació d’exèrcits
desmesurats i una boja cursa de compra d’armes als
antics països de l’Est i a Occident.
Les guerres i el militarisme han estat els responsables, en bona mesura, de l’empobriment dels pobles
africans i la causa principal dels refugiats i desplaçats. Si s’hi afegeix el deute extern i les lleis injustes
del comerç internacional tindrem el panorama complet
dels motius que han fet d’Àfrica el continent més
empobrit del món.
Es va obrir un parèntesi d’esperança després de
la caiguda del Mur de Berlín, el 1989. Però la il·lusió
va durar molt poc. En els anys 90, a l’Àfrica es van
desencadenar més guerres que mai i amb més acarnissament, guerres que han tingut els seus escenaris més
virulents a Somàlia, Ruanda, Burundi, Sudan, Angola,
Libèria, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Txad, Eritrea,
Etiòpia i República Democràtica de Congo.
En el moment de redactar aquestes línies, a
l’Àfrica hi ha les següents guerres civils: Angola,
Sudan, Somàlia, Sierra Leona, el nord de Txad, el nord
d’Uganda, Burundi i, sobretot, la República Democràtica del Congo.
Què hi ha darrere de totes aquestes hecatombes
humanes? Durant els anys de la guerra freda, s’entreveia en els conflictes africans una lluita ideològica,
tenyida moltes vegades d’un nacionalisme necessari,
sufocat sempre per les potències colonitzadores. Fins
i tot quan es va donar la independència política, es
va fer per dominar millor econòmicament. Avui sota
aquests conflictes oberts s’amaguen obertament espuris interessos financers. Les guerres de Sierra Leona,
Angola i Congo fan pudor de diamants, que controlen
les grans màfies de pedres precioses, de les quals formen part molts dirigents africans. Aquests “senyors”
de les guerres són simples saquejadors dels recursos
nacionals, per finançar la compra d’armes i engreixar

veïns. En aquest país, s’ha de destacar com a element positiu la reacció de la població civil, que s’ha
organitzat per cridar no a la mort. La figura de Mons.
Christophe Munzihirwa, assassinat l’octubre de 1996
per les seves denúncies profètiques, està servint de
referent per a molts grups cristians que volen ser
constructors d’un futur carregat d’esperança i de justícia.
Sida: l’arma que més mata
Hi ha qui ha dit –i potser no li faltarà raó– que
la sida és l’arma que més mata a Àfrica i un mètode
per frenar la natalitat al continent. Les dades són
esgarrifoses. El 75% dels 34 milions de malalts de la
sida que hi ha al món són africans; cada any neixen al
món 600.000 nens seropositius, i el 90% són africans;
la sida ha generat al món onze milions d’orfes, en la
seva gran majoria africans. El problema dels orfes és
nou a Àfrica, ja que abans eren “reabsorbits” pel clan;
avui són tants que no poden ser atesos per la família,
oncles i avis sobretot.
En molts països, sobretot a l’Àfrica austral, la sida
és la major causa de mortalitat i l’esperança de vida
en néixer ha descendit de 60 a 40 anys. El drama és
particularment greu a Sudàfrica, el país que té més
malalts de sida a tot el món: més de 4 milions.
La població africana més afectada per la sida és la
compresa entre els 18-45 anys, és a dir, la que hauria
de contribuir de forma irreemplaçable al desenvolupament del continent. Les migracions cap a zones urbanes o cap on es necessita abundant mà d’obra (les
mines de Sudàfrica, el cinturó de coure a Zàmbia, les
plantacions de Costa d’Ivori, etc.) són motivades per
la pobresa del món rural; són majoritàriament homes
joves els que emigren, tornaran a les seves cases
–després de les collites o després de diversos anys– i
alguns ho faran contaminats pel VIH. Les guerres
faciliten igualment la propagació de la sida.
En tractar-se de països empobrits, els Estats africans no poden costejar els caríssims medicaments per
tractar la malaltia i són molt poques les persones que
poden pagar-los de la seva pròpia butxaca.
La falta d’higiene i d’informació són els factors
desencadenants de la sida, però l’avarícia dels grans
laboratoris, que es neguen a permetre que els països
del Tercer Món fabriquin medicaments genèrics, constitueix la causa última que condemna a mort milions
d’africans.
q

Text més ampli, complet, a: http://latinoamericana.org/2002/textos

els seus comptes corrents. Són una reencarnació dels
cuatreros del vell l’Oest nord-americà, emparats per
les màfies internacionals. Els diamants i els minerals
estratègics provoquen i alimenten unes guerres que
estan enfonsant en la misèria països potencialment rics.
El silenci que pesa sobre aquests conflictes és
degut que no es corre cap perill a escala internacional. Tot està controlat perquè no se’n ressentin ni
un xic ni la globalització de l’economia, ni les noves
tecnologies. Encara que això suposi la fallida ambiental i humana d’Àfrica. Trencar aquest silenci, per no
ser còmplices de l’hecatombe que pateixen els pobles
africans, és avui un dels grans desafiaments que tenen
els homes i les dones de bona voluntat.
L’horror dels Grans Llacs
Una de les guerres on conflueixen d’una manera
més visible el neocolonialisme, el mercat d’armes
i l’espoliació de matèries primeres és la que pateix
la República Democràtica del Congo (l’antic Zaire).
En aquest cor dels Grans Llacs, s’hi han citat bèl·
licament 9 països africans, que donen suport amb els
seus exèrcits al govern central (Zimbabwe, Angola i
Namíbia, i en menor grau Txad, Líbia i Sudan) o als
moviments rebels (casos d’Uganda, Ruanda i Burundi).
El resultat ha estat una ocupació del territori congolès, on es lluita i alhora s’exploten els recursos miners, sota la supervisió de les multinacionals.
Els danys causats al país han estat terribles: uns
2 milions de morts, desenes de milers de desplaçats,
augment de malalties com la sida i la malària, violació sistemàtica dels Drets Humans, genocidi de
grups humans, enfonsament de la producció agrícola
i ramadera a la regió de Kivu, creació de milícies amb
nens-soldats...
El silenci còmplice de la comunitat internacional
ha allargat el conflicte, a causa dels interessos econòmics. França, EUA, Bèlgica i Canadà estan donant
suport amb armes i consellers militars el conflicte dels
Grans Llacs, on prevalen règims amb fèrries dictadures
militars.
En cap dels països que integren la regió dels Grans
Llacs hi ha sistemes democràtics; pitjor encara, en
tots ells es violen els Drets Humans amb gran acarnissament. A Burundi i Ruanda, per exemple, una minoria
racista exclou la majoria dels estudis superiors.
La República Democràtica de Congo és actualment
l’únic país del món ocupat militarment per països
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A la recerca dels primers habitants d’Amèrica
D’on i quan van venir els primers pobladors d’Amèrica?

Benedito Prezia

La resposta a aquesta intrigant qüestió ha provocat moltes teories i hipòtesis, i està lluny de ser
solucionada completament. Tres instruments són fonamentals per dilucidar aquesta qüestió: la genètica, la
lingüística i l’arqueologia.
Investigacions d’aquestes últimes dècades confirmen una teoria acceptada fa molt temps: el patró
genètic de les actuals poblacions indígenes revela
que van venir de l’est d’Àsia i no de la Polinèsia
o d’Austràlia. Els indígenes actuals tant del nord
d’Amèrica com del sud, encara que tenen patrons
diferenciats, són descendents de protoindígenes que
van arribar a Amèrica per l’estret de Bering fa molts
mil·lennis.
En les investigacions es van identificar quatre
grups genètics, que correspondrien a tres importants
lleves migratòries: els protoindígenes, que haurien arribat fa uns 10 mil anys, és a dir, al final de la glaciació Wisconsin, cap el 8.000 a.C.; la segona, seria dels
indígenes de la llengua Na-Dene, grups nòmades del
nord-oest d’Amèrica del nord, que devien arribar una
mica més tard; i l’última, la dels Esquimals, que haurien arribat fa 4 mil anys, és a dir, cap el 2000 d.C.

Eren grups caçadors i col·lectors, que haurien
passat pel nostre Continent durant l’última glaciació
–la Wisconsin, anomenada Wurm a Europa- que va durar prop de 70 mil anys, arribant cap el 7000 a.C. Tot
el nord del planeta fou cobert per una immensa capa
de gel, que en alguns punts assolia tres quilòmetres
d’espessor. Aquesta formació glacial va absorbir molta
aigua dels oceans, fent que el nivell del mar baixés
més de 80 metres i deixant al descobert una gran
faixa terrestre de 1600 Km d’amplada, que va formar
una regió a la qual s’ha donat el nom de Berigia. Era
una àrea coberta de tundra i no de glaceres, un pas
natural per a animals i per als humans que,després,
buscaven climes més agradables.
Travessant aquest camí, aquests grups van entrar,
al nord-oest de l’actual Canadà, en regions més gelades, aconseguint assolir sense molta dificultat les
tundres i regions menys gelades que els portarien a
les immenses prades de la regió central d’Amèrica del
Nord.
La cacera abundant va estimular l’enginy d’aquests
pobladors, que vivien de la cacera de grans mamífers.
Així, la presència humana al Continent pot estimar-se
de fa 27.750 a 29.100 anys, com mostra la datació
Si la genètica ajuda a identificar aquesta procede dos ossos de mamut treballats, trobats a la regió
dència, la lingüística també és un instrument impor- d’Old Crow a l’extrem el nord de Canadà, al costat de
tant per a revelar l’antiguitat de cada grup lingüístic. la frontera d’Alaska. Un altre lloc important, el de
Per la semblança i la diferenciació dels vocables és
Meadowcroft Rockshelter, a 48 quilòmetres de Pittspossible identificar l’antiguitat d’un tronc lingüístic i burgh, a Pensylvania, revela una presència humana de
de les possibles llengües mares. Així, a la regió que
fa 17.000 anys. Aquest període va ser anomenat lític
avui és Brasil, s’hi han trobat dos troncs lingüístics
inferior.
-el macro jê i el tupí-, el primer hauria començat a
A part de quatre llocs a l’Amèrica anglòfona, se’n
diferenciar-se en famílies fa 5 o 6 mil anys, mentre
van localitzar d’altres a Mèxic i a Amèrica del Sud. A
que la dispersió del tronc tupí va ocórrer fa uns 3 o
Pikimachay, a prop d’Ayacucho, a Perú, es van trobatn
4 mil anys. La quantitat de llengües indígenes que
resquills de pedra amb les vores elaborades, al costat
van sobreviure a la gran matança, tant a Amèrica del d’ossos de mamífers arborícoles gegants, cavalls i caNord, del Sud i el Carib, mostra l’antiguitat d’aquests mèlids, avantpassats de les actuals llames, amb edats
pobles i les successives migracions.
que varien de 14.700 a 20.000.
Un important descobriment en el centre-sud de
Arqueologia. Si van ser anomenats protoindis, és Xile, a Monte Verde, va mostrar el que seria la poblaa dir, els primers, en realitat no són els més antics.
ció més antiga d’Amèrica, amb fileres de cases de fusEn arribar al Continent es van trobar amb grups que ja ta, instruments de pedres, restes de plantes i ossos de
estaven aquí fa 10 o 15 mil anys.
mastodonts amb una edat que varia de 3.500 a 12.500
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anys. A Tequendama i Aguazuque, Colòmbia, també
s’hi ha provat presència humana de fa 12 mil anys.
Al Nord-est de Brasil, a São Raimundo Nonato,
es va localitzar un gran santuari arqueològic, que es
va conservar gràcies a l’aridesa el lloc. S’hi haurien
trobat vestigis humans amb prop de 48.000 anys, en
una gruta. Com que sónrestes del que podria haver
estat un incendi natural no són acceptades en els
medis científics. També a Brasil, al nord de Rio Grande
do Sul, també s’hi van trobar artefactes de pedra amb
12.700 anys.
Així cau per terra la teoria, acceptada fins fa poc,
que els primers pobladors haurien arribat al continent
fa uns 10.000 anys com testimonien les puntes de
llança trobades a Clovis, Nou Mèxic.
De moment, aquests avantpassats tan antics
han donat molts maldecaps als investigadors, ja que
troballes recents han donat resultats sorprenents. A
Minas Gerais, al sud-est de Brasil, un crani d’una dona
de la regió de Lagoa Santa batejada amb el nom de
Lucía ha provocat un enrenou. El nom de Lucía és una
referència a Lucy, representant femenina dels australopithecus afarensis, que va viure a Àfrica fa 3’3 milions
d’anys. Localitzat el 1971, va ser estudiada recentment Walter Neves, de la Universitat de São Paulo. Per
espant dels investigadors, el crani, d’aproximadament
12 mil anys, té característiques negroides, sent més
pròxim a les poblacions d’Austràlia i d’Àfrica, que a les
d’Àsia.
A Amèrica del Nord, un crani de dona també suscita polèmica. Es tracta de l’ossamenta localitzada en
la Paeonindian Spirit Cve Mummy, a Kennewick (Estat
de Washington), amb 8.400 anys. El crani seria d’una
persona amb característiques caucasianes, pròximes
a les dels europeus actuals i no dels asiàtics, com les
poblacions ameríndies modernes. Això va desplaure
els Umatilla, poble indígena en les terres del qual van
ser trobats els ossos. Com que les conclusions arqueològiques anaven contra la tradició oral del poble,
que identificava allí la sepultura d’un dels seus avantpassats, van demanar que se’ls tornessin aquestes
restes, les van enterrar novament i s’interrompé així la
investigació.
Aquests grups antics, tant el de Kennewick com
el de Lagoa Santa, formen part de lleves migratòries
anteriors a la diferenciació morfològica de tipus racial
mongoloide.

Si l’estudi dels resquills de pedres i ossos donen
informacions de l’estil de vida d’aquests pobles, l’estudi de les pintures rupestres del Continent està oferint
també una gran contribució. Fa uns 12 mil anys, caçadors de São Raimundo Nonato van deixar gravades escenes de la vida quotidiana, els temes més freqüents
del qual són danses, sexe, cacera i rituals a l’entorn
d’un arbre. Com afirma Niède Guidon, investigadora
d’aquella regió, “és un art alegre i lliure”.
Aquests pobles també van tenir la seva evolució
i involució, ja que l’apogeu pictòric d’aquelles pintures, fa uns 8 mil anys, revela les primeres escenes
de violència, com afirma Pessis, també investigador
d’aquella regió: ja apareixen “execucions, lluites individuals i batalles col·lectives; les escenes sexuals, al
principi senzilles i involucrant dues o tres persones,
es transformen també en grups nombrosos d’individus
d’ambdós sexes que practiquen conjuntament activitats sexuals. Les escenes de cacera, que representaven
cacera individual de petits animals, passen a representar caceres col·lectives, amb innombrables guerrers
atacant animals perillosos com l’ocelot”.
Un altre descobriment important va sorgir recentment a l’Amazònia brasilera. Són fragments de ceràmica trobats per l’arqueòloga nord-americana Anna
Rooswelt, en sambaquis fluvials (locals formats per
restes de petxines i mariscos a la vora dels rius), de
fa uns 9 mil anys. Aquesta ceràmica s’ha convertit en
la més antiga del Continent. Va ser una gran troballa,
ja que la data més antiga per a la ceràmica a Amèrica
era de 3’5 mil anys, a Valdivia, Equador. Això mostra
que regions riques en nodrients, com el delta del Nil
i el baix Amazones, van ajudar a desenvolupar molt
aviat societats complexes, capaces d’una artesania
més elaborada.
Per tant, aquests descobriments han portat molts
més dubtes que respostes, per al complicat trencaclosques del poblament d’Amèrica. Tot i això, ja es
van defint algunes certeses:
-que hi va haver no només una, sinó diverses
migracions cap al nostre Continent, en èpoques diferents;
-que la regió de Bering o Beríngia va ser un important pont terrestre en l’última glaciació;
-i que les primeres migracions daten d’una època
en què el tipus racial mongoloide encara no s’havia
establert.
q
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Deu Consells per mantenir-se
militant a l’esquerra
Frei Betto

São Paulo, SP, Brasil

1. Mantingui viva la indignació.
Verifiqui periòdicament si vostè és realment d’esquerres. Adopti el criteri de Norberto Bobbio: la dreta
considera la desigualtat social tan natural com la
diferència entre el dia i la nit. L’esquerra, al contrari
l’encara com una aberració a eradicar.
Compte: vostè pot estar contaminat pel virus
socialdemòcrata, el principal símptoma del qual és
utilitzar mètodes de dreta per a obtenir conquestes
d’esquerra i, en cas de conflicte, desplaure als petits
per no quedar malament amb els grans.
2. El cap pensa on trepitgen els peus.
No és possible ésser d’esquerra sense tacar-se les
sabates allà on el poble viu, lluita, sofreix, s’alegra i
celebra les seves creences i les seves victòries. Teoria
sense pràctica és fer el joc a la dreta.
3. No s’avergonyeixi de creure en el socialisme
L’escàndol de la Inquisició no fa que els cristians
abandonin els valors i les propostes de l’Evangeli.
De la mateixa manera, el fracàs del socialisme a l’Est
europeu no ha de portar-lo, a vostè, a desterrar el
socialisme de l’horitzó de la història humana.
El capitalisme, que és vigent fa 200 anys, ha fracassat per a la majoria de la població mundial. Avui
som 6 mil milions d’habitants. Segons el Banc Mundial, 2.800 milions sobreviuen amb menys de 2 dòlars
per dia, i 1.200 milions amb menys d’un dòlar per dia.
La globalització de la misèria no és major gràcies al
socialisme xinès, que malgrat els seus errors assegura
alimentació, salut i educació a 1.200 milions de persones.
4. Sigui crític sense perdre l’autocrítica
Molts militants d’esquerres canvien de costat
quan comencen a buscar tres peus al gat. Marginats
pel poder, es tornen amargats, i acusen els seus
companys/es d’errors i vacil·lacions. Com diu Jesús,
veuen la palla a l’ull de l’altre, i no la biga en el seu.
Ni es comprometen per millorar les coses. Es queden
com mers espectadors i jutges, i, a poc a poc, són
cooptats pel sistema.
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L’autocrítica no consisteix només a admetre els
propis errors, sinó admetre ser criticat pels companys
i companyes.
5. Sàpiga diferenciar entre militant i “miliximple”
Miliximple és aquell que presumeix d’estar en tot,
participar en tots els actes i moviments, actuar en
tots els fronts. El seu llenguatge està ple de les grans
paraules i els efectes de la seva acció són superficials.
El militant aprofundeix els seus vincles amb el
poble, estudia, reflexiona, medita; es qualifica en una
determinada forma i àrea d’actuació o activitat, valora
els seus vincles orgànics i els projectes comunitaris.
6. Sigui rigorós en l’ètica de la militància
L’esquerra actua per principis. La dreta, per interessos. Un militant d’esquerra ho pot perdre tot
–la llibertat, la feina, la vida- menys la moral. Sense
moral, desmoralitza la causa que defensa i encarna, i
presta un inestimable servei a la dreta.
Hi ha tipus grocs disfressats de militants d’esquerra. És el subjecte que es compromet tenint la vista,
sobretot el seu ascens, cap al poder. En nom d’una
causa col·lectiva, busca en realitat el seu interès
personal.
El veritable militant -com Jesús, Gandhi, Che Guevara- és un servidor, disposat a donar la pròpia vida
perquè d’altres tinguin vida. No se sent humiliat per
no estar en el poder, ni orgullós per estar-ho. El no es
confon a si mateix amb la funció que ocupa.
7. Alimenti’s amb la tradició de l’esquerra
L’oració és necessària per cultivar la fe, l’afecte
per nodrir l’amor de la parella, i “tornar a les fonts”
per mantenir encesa la mística de la militància. Conegui la història de l’esquerra, llegeixi (auto)biografies
com el Diari del Che a Bolívia, i novel·les com La
Mare de Gorki, o El raïm de la ira de Steinbeck.
8. Prefereixi el risc d’equivocar-se amb els pobres,
a la pretensió d’encertar sense ells.
Conviure amb els pobres no és fàcil. Primer sol donar-se una tendència a idealitzar-los. Després es descobreix que entre ells es hi ha els mateixos vicis que

en les altres capes socials. Ells no
són millors ni pitjors que els altres
éssers humans. La diferència és que
són pobres, és a dir, persones privades injustament i involuntàriament
dels béns essencials de la vida digna. Per això és pel que estem al seu
costat. Per una qüestió de justícia.
Un militant d’esquerra mai negocia els drets dels pobres i sap
aprendre amb ells.
9. Defensi sempre l’oprimit, encara que aparentment no tingui raó
Són tants els sofriments dels
pobres del món que no es poden
esperar d’ells actituds que tampoc
sempre apareixen en la vida dels qui
van tenir una educació refinada.
En tots els sectors de la societat
hi ha gent corrompuda i bandits.
La diferència és que, a l’elit, la
corrupció es fa amb la protecció de
la llei i els bandits són defensats
mitjançant mecanismes econòmics
sofisticats, que permeten que un
especulador porti una nació sencera
a la ruïna.
La vida és el do major de Déu.
L’existència de la pobresa clama al
cel. No esperi mai ser comprès per
qui afavoreix l’opressió dels pobres.
10. Faci de l’oració un antídot
contra l’alienació
Pregar és deixar-se qüestionar
per l’Esperit de Déu. Moltes vegades
deixem de resar per no sentir la
crida divina que exigeix la nostra
conversió, és a dir, el canvi de rumb
en la vida. Parlem com militants i
vivim com burgesos, acomodats, o
en la fàcil posició de jutges de qui
lluita.
Pregar és permetre que Déu
subverteixi la nostra existència,
ensenyant-nos a estimar com Jesús
estimava, alliberadorament.
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L’anomenen globalització…

…Però és «norteamericanització»
Johan Galtung

Universitat de Hawai

La majoria de les persones no ho sap: va haver-hi una comissió d’economistes dels Estats Units als quals es va demanar que
trobessin una paraula que expressés d’una manera significativa
l’expansió econòmica nord-americana. La comissió va optar per
la paraula “globalització“. Des de llavors tots diuen globalització,
perquè la CNN diu globalització, i perquè tota la premsa comercial comprada per les corporacions multinacionals diu globalització.
Darrere d’aquesta globalització, el que hi ha és un procés de
nordamericanització. Què és això? És el domini del món gairebé
total, a nivell polític, militar i cultural, en un anglès amb accent
nord-americà, la llengua introduïda pel British Council, a través
del colonialisme britànic, per ensenyar Shakespeare, Mikey Mouse, Madonna i Michael Jackson.
La definició que jo donaria a la globalització és: un procés
que compti amb la participació de totes les generacions, totes les
races, totes les classes socials, totes les nacions i tots els Estats,
de cara a un món millor.
Però el que s’està fent és el contrari: és l’elecció d’una nació:
l’anglosaxona. D’un Estat: els EUA i Anglaterra. D’un sexe: el
masculí. D’una classe: la mitjana alta. I, naturalment, d’una raça:
la blanca. Veritablement, és un insult anomenar a tot això globalització. I l’únic instrument possible per defensar el veritable
concepte de globalització, és l’ONU, però és un instrument vulnerable, que carrega molts errors sobre l’espatlla.
El problema major que afronta és la falta de democràcia. Als
EUA la democràcia és el monopoli d’un partit amb dues ales de
dreta (demòcrates i republicans), amb exclusió de tots els altres.
Com tothom sap, allà es té tanta por del poble, que les càmeres
de televisió no enfoquen mai el públic, pel temor que es poguessin veure les seves manifestacions. No hi ha democràcia quan es
té por del poble.
Potser un país que no paga la seva quota i que trenca les
normes internacionals, no hauria de ser soci de les Nacions
Unides... Però, mentre les coses continuïn com estan, sempre
hi haurà una cadira lliure per als EUA. Això no obstant, l’ONU
podria trobar una altra seu fora de Nova York, per exemple Hong
Kong. Seria magnífic, fins i tot per al contacte amb el món oriental. Seria com recordar que les Nacions Unides no són propietat
d’Occident.
q
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El coltan i la guerra del Congo
Comitè de Solidaritat amb l’Àfrica negra

«Coltan» és la combinació de dues paraules, que
corresponen a dos minerals: la columbita i la tantalita, dels quals s’extreuen dos metalls més cobejats que
l’or. Si tenim en compte que aquests metalls estan
considerats altament estratègics i afegim que el 80%
es troben a la República Democràtica del Congo, començarem a albirar per què hi ha una guerra en aquest
país des del 2 d’agost de 1998, per què dos països
africans, com Rwanda i Uganda, ocupen militarment
part del territori congolès, i per què han mort ja més
de dos milions de persones. El coltan és essencial
per a les noves tecnologies, estacions espacials, naus
tripulades que es llancen a l’espai i les armes més
sofisticades.
Aquesta guerra constitueix la major injustícia, a
escala planetària, que s’està cometent contra un Estat
sobirà. En les últimes dècades la història ens ha portat tristos exemples d’assalt i fins d’ocupació militar
d’un país independent. Iraq va envair Kuwait i els EUA
va fer el mateix a Granada, encara que amb resultats
distints. S’han bombardejat països, com Afganistan i
Iraq, emparats en un dubtós suport de l’ONU. Però el
que no s’havia fet, des de la invasió de països europeus per l’Alemanya de Hitler, era l’ocupació pura i
dura d’un territori, per anihilar milers de ciutadans i
explotar els recursos minerals del país ocupat. Això
és el que està ocorrent a la RD del Congo. El que afegeix gravetat a aquesta pirateria és la passivitat de la
comunitat internacional. Als qui ens dol tota opressió,
ens esglaia aquest menyspreu a una parcel·la de la
humanitat, doblement ultratjada.
Ja ningú pot ignorar que la guerra que pateix la
RD del Congo té com a causa la depredació de metalls
preciosos i recursos estratègics. Amb ells s’enriqueixen
uns quants i es finança la pròpia guerra. Els culpables
són molts. Segons un grup d’experts de l’ONU, que va
elaborar un informe sobre la guerra en aquest país,
l’Exèrcit Patriòtic Rwandès (APR) ha muntat una estructura ad hoc per supervisar l’activitat minera a Congo i facilitar els contactes amb els empresaris i clients
occidentals. S’han creat diverses empreses mixtes
entre els negociadors europeus del coltan i membres
de l’APR i del cercle de persones pròximes al president
rwandès Paul Kagame.
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Un milió de dòlars al mes
L’Exèrcit rwandès trasllada en camions el mineral a Kigali, capital de Rwanda, on és tractat a les
instal·lacions de la Somirwa (Societat Minera de
Rwanda), abans de ser exportat. Els últims destinataris
són EUA, Alemanya, Holanda, Bèlgica i Kazakhstan. La
companyia Somigl (Societat Minera dels Grans Llacs)
té el monopoli en el sector; és una empresa mixta de
tres societats: Africom (belga), Promeco (rwandesa)
i Cogecom (sud-africana). Entrega 10 dòlars per cada
quilo de coltan exportat al moviment rebel Reagrupació Congolesa per a la Democràcia (RCD), que compta
amb uns 40.000 soldats, ajudats per Rwanda. «Amb
la venda de diamants -ha declarat el mateix Adolphe Onusumba, president de la RCD- guanyàvem uns
200.000 dòlars al mes. Amb el coltan arribem a guanyar més d’un milió de dòlars al mes».
La mestissa pakistaní-burundesa Azazi Gulamani
Kulsum, una famosa contrabandista a la regió dels
Grans Llacs, és la gestora de Somigl. Aquesta dona
va començar la seva carrera a Bunia, venent tabac de
contraban. Molt pròxima al dirigent hutu burundés
Léonard Nyangoma, era considerada fa poc com el
principal proveïdor d’armes als rebels rwandesos hutus.
Avui, gràcies a la Somigl, treballa amb l’exèrcit rwandès, que en principi és a Kivu per perseguir els hutus.
A la zona controlada pels ugandesos -ha assenyalat la periodista Marina Rini després de visitar el
nord-est de la RD de Congo- no hi ha monopoli. Assegura que a Butembo operen sis grans compradors
estrangers, oficialment en competència entre ells. Els
empleats estrangers, a banda d’un ugandès, són tots
exsoviètics: russos o kazakhs potser. Sense revelar la
seva identitat han confessat a Marina Rini: «Vivíem
des de fa diversos anys a Sudàfrica i ara hem vingut a
comerciar amb el coltan». A ells, els compra Kazakhstan. Informacions reservades de l’ONU revelen que el
tràfic l’organitza la filla del president kazakh, Nursultan Nazarbaev, a través de societats mixtes belgues.
La filla de Nazarbaev casada amb Vassili Mette, director general d’Ulba, l’empresa kazakha que extreu i refina urani, coltan i altres minerals estratègics. Segons
sembla, Salim Saleh, germà del president ugandès, no
està al marge d’aquest negoci florent.

el cunyat del president Paul Kagame. L’informe de les
Nacions Unides acusa el president rwandès de jugar un
paper motor en l’explotació dels recursos naturals de
la República Democràtica del Congo. La direcció d’EWR
afirma haver rebutjat propostes comercials de Grands
Lacs Metals, una altra companyia del coltan controlada
per l’exèrcit rwandès.
Alcatel, Compaq, Dell, Ericsson, HP, IBM, Lucent,
Motorola, Nokia, Siemens i altres companyies punteres
utilitzen condensadors i altres components que contenen tàntal, així com les companyies que fabriquen
aquests components com AMD, AVX, Epcos, Hitachi,
Intel, Kemet, NEC.
Objectiu: dividir el Congo
Aquests negocis foscos són, en primera instància,
els culpables d’una guerra no per oblidada menys
dramàtica i vergonyosa. Amb un agreujant: es tem
que sobre el mateix territori de la RD del Congo pesa
l’amenaça de la divisió en diversos estats, la qual cosa
facilitaria encara més l’explotació dels recursos. Ja ho
va pressentir i va denunciar -i per això el va assassinar
l’exèrcit rwandès- Christophe Munzihirwa, arquebisbe
de Bukavu.
Més recentment, el bisbe congolès de Kamina,
Jean-Anatole Kalala Kaseba, ha declarat: «Els que han
creat aquesta situació poden posar-hi fi, especialment
els EUA. L’ONU està allí, fins i tot en la meva diòcesi.
Són observadors. Tenen un programa que no volen dirnos. Van assegurar que venien per posar-se entre els
bel·ligerants, però vénen a confirmar la partició del
país. Haguéssim preferit que anessin a totes les ciutats, però no estan presents ni a Uganda ni a Rwanda.
Tenim raons per creure que han estat enviats per les
multinacionals. L’expresident de Botsuana Kett Masire el mitjancer en el conflicte congolès- ha dit clarament
que si fracassa el diàleg intercongolès, l’ONU prendrà novament el país en les seves mans. No és nou.
Aquesta guerra ha estat provocada per això. L’ONU vol
que fracassi el diàleg intercongolès per dirigir el país
com un protectorat. Crec que l’ONU està avui al servei
d’una gran potència i fa el que aquesta vol».
Això no és només un temor. Al març de 2002, el
Govern de Rwanda, que ha convertit part de Kivu en
una extensió del seu territori, es va apropiar de tots
els serveis telefònics nacionals de Bukavu.

Text més ampli, complet, a: http://latinoamericana.org/2003/textos

Companyies occidentals en l’explotació del coltan
Aquesta és, a grans trets, la subtil teranyina d’un
negoci internacional que està alimentant una guerra
en el cor d’Àfrica i empobrint els ciutadans d’un dels
països més rics de la terra. Però hi ha més. L’IPIS
(Servei d’Informació per a la Pau Internacional) ha
realitzat un minuciós estudi sobre les vinculacions
d’empreses occidentals amb el coltan i amb el finançament de la guerra en la RD del Congo.
Els documents reunits per aquesta organització
estableixen que la companyia belga Cogecom sprl ha
estat un soci clau en el monopoli instaurat pels rebels
congolesos. Les transaccions entre Somigl i Cogecom
van ser de 600.000 dòlars per a la RCD només en el
mes de desembre del 2000. Altres transaccions semblants s’han fet entre Somigl i Cogear, una companyia
amb una direcció fictícia a Bèlgica.
La investigació sobre les activitats del grup alemany Masingiro GMBH revela tres transaccions comercials realitzades entre juny i setembre del 2001 i que
cobrien l’exportació de 75 tones de coltan. Les quantitats en joc fan pensar que el coltan exportat per la
companyia alemanya procedeix d’estocs acumulats pel
monopoli de la RCD (la Somigl). Aquest coltan ha estat enviat a Alemanya a través de l’aeroport d’Ostende
i el port d’Anvers per les companyies de transport TMK
(vinculada a la RCD), ABAC i NV Steinvweg (Bèlgica).
El coltan estava destinat sens dubte a la fàbrica de
tractament de tàntal a les mans de HC Starck, filial de
Bayer i líder mundial en la matèria.
L’home de negocis suís Chris Huber sembla jugar
un paper primordial en el finançament de l’esforç de
guerra de Rwanda. La investigació demostra que les
seves companyies Finmining i Raremet compren el
coltan de Rwanda Metals, una companyia que actua
en nom de l’exèrcit rwandès i el revèn a la fàbrica de
transformació Ulba a Kazakhstan. Se sap que hi ha
transaccions entre Finmining i la companyia kazakha
de nolis Ulba Aviakomapnia/Irtysh Arregla per a les
trameses de coltan de Kigali a Kazakhstan. Chris Huber
podria estar lligat a Víctor Bout, un conegut traficant
d’armes, subministrador de diferents grups rebels i
armats.
Eagle Wings Resources (EWR) és una joint-venture (empresa de risc compartit) entre l’americana
Trinitech i l’holandesa Chemi Pharmacie Holland. El
representant local d’EWR a Kigali és Alfred Rwigema,
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Els místics sufís
i el pluralisme religiós
Selecció d’Emilio GALINDO AGUILAR

Déu, l’Omnipresent i l’Omnipotent, no està tancat
No sóc cristià, ni jueu, ni musulmà. No sóc d’Orien cap credo ni religió, perquè on sigui que us gireu, ent ni d’Occident, ni de la terra ni del mar. El meu
allí hi ha el rostre de Déu.
lloc és estar sense lloc, la meva empremta és no
Ibn al-’Arabi (Múrcia, Espanya, 1165-1240) deixar empremta. No parlo de cos i ànima, ja que
pertanyo a l’ànima del Benamat.
No t’aferris exclusivament a cap religió, de manera
Rumi (1207-1273)
que deixis de creure en les altres; perdràs un gran bé.
Més encara, no encertaràs a reconèixer la vertadera
Cadascú resa amb el que creu; el seu Déu és forma
Veritat.
de si mateix, i en resar, s’honra a si mateix. Per això
Ibn ‘Arabi anatematitza les creences dels altres; la qual cosa no
faria si fos just, perquè el menyspreu cap a la religió
Com un compàs, tenim un peu fix en l’Islam i amb aliena es basa en la ignorància.
l’altre viatgem dins les altres religions.
Ibn ‘Arabi
Yunus Emre (Chiraz, 1184-1256)
Ningú pot jactar-se d’haver arribat a la Veritat, si
Oh musulmans! Què significa aquest aire de suno ha estat tractat d’heretge per mil persones de pes.
perioritat? Obre el teu cor al cristià, allibera la teva
Yunayd
ment d’aquesta vanitat. Seguint Mahoma, et consideres creient i a ell el consideres infidel per seguir el
Va haver-hi un temps en què jo rebutjava el meu
Messies? Ambdós eren profetes i ambdós eren amics, proïsme si la seva religió no era com la meva.
per què aquesta enemistat entre vosaltres?
Ara, el meu cor s’ha convertit al receptacle de
Diwân totes les formes religioses:
és praderia de les gaseles i claustre de monjos
He reflexionat sobre les denominacions confessi- cristians, temple d’ídols i kaaba de pelegrins, Taules
onals esforçant-me a comprendre-les. Ara considero
de la Llei i Plecs de l’Alcorà, perquè professo la religió
que hi ha un principi únic amb nombroses ramificade l’Amor i vaig on sigui que vagi la seva cavalcadura,
cions.
perquè l’Amor és el meu credo i la meva fe.
Per això, no demaneu a una persona que adopti
Ibn ‘Arabi
determinada denominació confessional; amb això la
desviaríeu del Principi, que és soli i fonament.
Vaig trobar l’Amor per sobre de la idolatria i la
A aquesta persona, ha de venir a buscar-la el
religió. Vaig trobar l’Amor més enllà del dubte i de la
propi Principi en què es diluciden totes les grandeses realitat.
i totes les significacions. Llavors la persona comprenIbn ‘Arabi
drà...
Hallay, màrtir de la veritat, crucificat l’any 922
Senyor! Un dia visito l’església, un altre dia la
mesquita; però de temple en temple, només a Tu vaig
No clamis dient que totes les religions són vanes, buscant-te.
perquè en totes elles hi ha un perfum de veritat senPer als teus deixebles no hi ha heretgia, no hi
se el qual no encendrien la dels creients.
ha ortodòxia; tots poden veure La teva veritat sense
Rumi vels.
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Que l’herètic segueixi amb la seva heretgia i
l’ortodox amb la seva ortodòxia. El teu fidel és el
venedor de perfums: necessita l’essència de roses del
diví Amor.
Abu-l-Fadl Allami (Índia, 1551-1602)

Déu, ell està tan nu com tu. No et defensis, tinguis
raó o siguis considerat culpable. Per què? Si tens por
d’ell, s’envalentirà davant teu, i si et defenses, això
només agreujaria el teu cas; seria com si acusessis
injustament, Déu no ignora el que és de tu, perquè
Ell sap que ets innocent; només has de pregar-li perQuan un adquireix una quantitat infinitesimal de què vingui a ajudar-te, i no tractis de vèncer per tu
l’Amor, s’oblida de ser musulmà, mag, cristià o infidel. mateix, perquè et deixaria a les teves pròpies mans».
Ibn ‘Arabi
Cal ser amable amb la gent i parlar de forma que
Si sents en el fons de tu mateix que això que t’in- t’entenguin, tenint cura del que es diu. Déu et guardi
cita al bé és el teu amor per Déu i el teu amor pels
en pau. Guarda la teva llengua i coneix els que t’enéssers humans que Déu ama; si penses que el mal
volten; quan parlis amb ells omet el que no poden
consisteix a apartar-se de les persones, perquè Déu
entendre.
les ama com t’ama a tu, i que perdràs el teu amor per
Yunayd
Déu si fas mal a aquells als qui ell ama, és a dir, a
tots els éssers humans... Llavors, tu ets deixeble de
Excepte l’Amor intens, excepte l’Amor, no tinc
Jesús, sigui quin sigui la religió que professis.
altre treball; excepte l’Amor tendre no sembro altra
Kamill Husayn llavor.
Ibn ‘Arabi
L’odi és el nostre únic enemic. Per a nosaltres el
món sencer és Un. No sóc a la terra per sembrar la
L’elefant estava dins una casa a les fosques; una
guerra i l’enemistat. L’amor és la missió i la vocació
gent de l’Índia l’havien portat allí per exhibir-lo. I
de tota la meva vida. Que una única paraula aturi la per veure’l, diverses persones van entrar-hi, un per
guerra: estima i sigues estimat. No sentim odi vers
un, a la foscor. Atès que ningú podia veure-hi amb
ningú. Tothom val igual per a nosaltres.
els ulls, cadascú tractava de palpar-lo a les fosques
Yunus Emre amb els palmells de les mans.
Una mà es posà sobre la seva trompa, i va dir:
L’important no és el que una persona diu de la
“aquesta criatura és com una canal d’aquestes per
seva fe, sinó el que aquesta fe fa d’aquesta persona. on passa l’aigua”. La mà d’un altre va tocar la seva
Ibn Hazm (Còrdova, 994-1064) orella: li va semblar un ventall. Un altre, havent agafat la seva pota, va declarar: “Opino que la forma de
Ningú no pot jactar-se d’haver arribat a la Veril’elefant és la d’un pilar”. Un altre va posar la seva mà
tat si no ha estat tractat d’heretge per mil persones sobre el seu llom i va dir: “En veritat aquest elefant
honestes.
és com un tron”.
Yunayd
Així, cadascú feia la seva pròpia versió de l’elefant segons la part que ell mateix havia tocat. Segons
Du-I-Nun, constantment perseguit pels ulemes,
la part tocada i interpretada, les seves afirmacions diva ser arrestat per ordre del sultà Mutawakkil i portat ferien: un home l’anomenava A, un altre Z. Si cadasa Bagdad per comparèixer davant ell. Tenia por, la
cun d’ells hagués portat un llum d’oli per il·luminar
por tan humana. A la porta d’entrada va trobar una
l’estada, la diferència hauria desaparegut de les seves
velleta impotent que, endevinant el seu estat d’ànim, paraules.
li va dir:
L’ull de la percepció sensorial és només com el
«Quan siguis portat en presència d’aquest home, palmell de la mà: li manca la mesura per comprendre
no tinguis por d’ell i no pensis que està per sobre
la totalitat del que tempteja.
teu. Tots dos sou dues criatures, engendrades d’una
Rumi
mateixa llavor i fetes d’una mateixa argila. Davant de
q

147

En castellà: Chistopher Hitchens, Juicio a Kissinger, Anagrama, Barcelona 2001, pp 200

20
0
3

mundialització de la Justícia
el cas de Kissinger

En els últims mesos les coses se li compliquen,a Henry
Kissinger, exsecretari d’Estat nord-americà. La mundialització de la Justícia, des d’un nombre creixent de països, el
convoca a testimoniar i pretén enjudiciar-lo. La llista de
jutges que el busquen, entre els quals hi ha el jutge Garzón
i la magistrada Chateau, no ha cessat d’ampliar-se. Aquestes
són les algunes de les últimes cites de la justícia:
2001 maig, França: La policia francesa intima a Kissinger, hostatjat a l’hotel Ritz de París, a testificar en el
procés que investiga la mort de cinc francesos a Xile durant
el règim de Pinochet. Kissinger abandona França molt de
pressa, sense respondre.
2001 juliol, Xile: La Justícia xilena envia al govern dels
EUA una llista de preguntes dirigides a Kissinger sobre l’assassinat del periodista nord-americà Charles Horman, durant
el cop militar de 1973. Horman va ser capturat, amb ajuda
de la CIA. La història d’Horman va ser després narrada en el
film «Missing», Desaparegut, de Costa Gavras.
2001 agost, Argentina: Un jutge federal demana als EUA
interrogar Kissinger sobre l’Operació Còndor, el vast pla de
repressió organitzat en la dècada dels 70 per les dictadures
sud-americanes amb el suport de la CIA, operació responsable de presons il·legals, atemptats terroristes i assassinats.
2001 setembre, EUA: La família del general xilè René
Schneider, mort el 1970 per colpistes d’extrema dreta, entra
amb una acció judicial a Washington, demanant a Kissinger
una indemnització de 3 milions de dòlars per la involucració
de la CIA en el crim, comès per intentar impedir la presa de
possessió d’Allende.
2002 febrer, Brasil: Kissinger desisteix de viatjar a São
Paulo, al març, on rebria de Fernando Henrique Cardoso la
medalla de l’Ordre Nacional del Cruzeiro del Sud. La decisió
és presa després d’una multitudinària recollida de signatures de repudi a la visita i d’una convocatòria a un acte de
protesta.
La primera matèria per a les denúncies que graviten
sobre Kissinger va sorgir de la pressió perquè Pinochet fos
jutjat per crims contra la humanitat. En relació amb el cas
de tres ciutadans nord-americans assassinats per la dictadura xilena la Casa Blanca va desclassificar 16 mil documents,
deixant el nom de Kissinger més exposat que mai. El cas
més greu és respecte a la involucració directe dels EUA en
l’assassinat del general René Schneider, comandant de les
Forces Armades xilenes, per militars d’extrema dreta, el
1970, amb la intenció d’impedir la presa de possessió de
Salvador Allende. Com a cap del comitè que supervisava les
«operacions encobertes» de la CIA, Kissinger ha de retre
comptes sobre aquest crim.
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Els documents alliberats als EUA han donat matèria al
periodista anglès Christopher Hitchens per escriure el llibre
The Trial of Henry Kissinger, en el qual consolida les acusacions formulades contra Kissinger. Els escenaris formen
un vertader mapamundi: Cambotja, Bangla Desh, Timor
Est, sense parlar, és clar, d’Amèrica del Sud. Recelós, en els
últims mesos el veterà diplomàtic ha limitat al mínim els
seus viatges a l’exterior.
Analitzant la política nord-americana cap a Amèrica
Llatina, i especialment allò que va passar els anys 70,
Cristopher Hitchens sosté en el seu llibre The Trial of Henry
Kissinger que Kissinger ha de ser jutjat ja que l’arrest de Pinochet ha canviat l’atmosfera internacional per als qui en el
passat van cometre crims contra la humanitat: «La pressió
que la comunitat internacional va exercir en l’ex-Iugoslàvia
i la instauració d’un òrgan institucional per jutjar els crims
contra la humanitat mostren la necessitat que els EUA, que
es creuen i es presenten com a mestres dels drets humans,
comencin a aplicar la llei en el seu propi país». Heus aquí
un breu elenc de responsabilitats de Kissinger:
Vietnam: Kissinger «va explotar» les converses de pau
desenvolupades al llarg de 1968, com a part de la campanya
per a l’elecció de Nixon a la presidència del país. La meitat
dels milions de morts ocorregudes a Vietnam i a Indoxina
van tenir lloc entre 1968 i 1972, quan ell era el totpoderós
secretari d’Estat.
Cambotja: Kissinger va convèncer a Nixon a ampliar
l’escenari de la Guerra de Vietnam, amb el llançament de
milers de tones de bombes sobre Cambotja (600 mil civils
morts) i Laos (350.000).
Bangla Desh: usant armes proporcionades per EUA,
el general Yahya Khan va realitzar un cop d’estat que va
produir la mort de 500 mil civils, el 1971. El Consell de Seguretat Nacional dels EUA va voler condemnar el cop, però
va ser impedit per Kissinger, que, públicament, va agrair al
general la seva «delicadesa».
Xile: Kissinger va participar activament en el planejament del cop de 1973, que va deposar el president Salvador
Allende i va portar al general Augusto Pinochet al poder.
Els assassinats armats per la CIA inclogueren el general
legalista René Schneider i el ministre de Relacions Exteriors
d’Allende, Orlando Letelier.
Timor Oriental: el 1975, el president Ford i Kissinger
van mantenir trobades amb el dictador Suharto. Kissinger
va declarar que els EUA no reconeixerien la independència
de Timor Oriental. Va ser el senyal perquè Suharto envaís el
país, assassinant almenys 200 mil civils.

Per què hi ha tanta injustícia?
João Pedro Stédile
São Paulo, SP, Brasil

Tots quedem indignats amb el resultat del Tribunal del Jurat realitzat el 18 de juny, que va absoldre
l’hisendat responsable intel·lectual de l’assassinat
de la sindicalista Margarita Alves, a Paraíba, Brasil, a
l’agost de 1983. I no es tracta de l’únic cas. De 1985
ençà més de 1600 companys i companyes sindicalistes, religiosos, advocats i diputats van ser assassinats
en el medi rural per motius polítics, en problemes de
terres. Menys de 100 casos van tenir processos i judicis. En menys de 20, van ser condemnats els autors
materials i intel·lectuals. I, pel que se’n sap, estan
empresonats només els implicats en tres crims, que
òbviament van tenir molta notorietat: els assassins de
Chico Mendes, del pare Josimo Tavares i del sindicalista Canuto. Tots els altres estan impunes. La seguretat
de la impunitat ha fet que alguns dels policies que
van participar en la massacre de Carajás, fa més de 5
anys, s’hagin implicat en l’assassinat de 2 líders del
MST, en Paraupebas (PA).
Fa més d’un any que està aturat al Senat, després
de ser aprovat en dues votacions a la Cambra de Diputats, un projecte de llei d’esmena constitucional, per
iniciativa del propi govern, que transfereix a la Justícia Federal els crims comesos contra els drets humans.
Hi ha un acord entre tots els partits per a l’aprovació
d’aquest projecte.
I, per alguna raó més forta que la retòrica dels
partits polítics i del govern federal, el projecte no ha
estat aprovat al Senat. Per què?
Desgraciadament, més enllà de l’estúpida violència física que sega impunement tantes vides, en el
medi rural hi ha moltes més injustícies. Incansable i
amb molt coratge, el pare Ricardo Resende continua
denunciant l’existència de treball esclau, encara avui,
en ple segle 21, a les hisendes del Sud de Pará. Mares
desesperades no coneixen el parador dels seus fills
adults, portats per «gats», sense tenir-ne mai més cap
notícia. Sense documents, sense direcció, sense ciutadania. Tractats com una mercaderia qualsevol. Serà
aquest el Brasil modern que Fernando Henrique Cardoso va prometre al poble brasiler fa set anys, quan va
assumir el govern?
Tots ens quedem indignats amb la insensatesa i

la irresponsabilitat del govern federal amb la crisi de
l’energia elèctrica. Però en el medi rural hi ha encara
milions de brasilers que no coneixen l’energia elèctrica. I no és perquè visquin en grutes inaccessibles.
Tenim una escola, d’un assentament del MST, que
funciona amb 600 alumnes, en l’antic pati d’obres
de la major hidroelèctrica de Paranà, Salto Santiago.
Per tant, al costat de la planta hidroelèctrica. I no
té llum! Milers de camperols de Pará i de Maranhão
viuen a les fosques, a curta distància de la línia elèctrica de Tucuruí, que porta energia tan sols per a una
multinacional canadenca que exporta alumini. Quants
exemples més es podrien donar de tantes injustícies,
violència social i de la impunitat existent? D’exemples, no en falten. Només cal caminar per aquest
Brasil i observar.
Però la pregunta clau és: per què persisteixen la
injustícia i la impunitat? Persisteixen perquè la nostra
societat és controlada per una minoria, de la classe
dominant, d’instal·lats, que pensen només a acumular
riquesa, acumular poder. Enfront del capital internacional, són extremadament servils. Enfront del poble
brasiler, són violents i repressors. Aquesta minoria
que s’aprofita de l’Estat només per garantir els seus
privilegis i augmentar-los encara més. L’Estat brasiler
no va assimilar encara la Revolució Francesa de 1789,
de la separació dels tres poders i del vot lliure i democràtic.
Però, més que això, l’Estat brasiler està organitzat, estructurat, per funcionar únicament en benefici
d’una minoria. Com va dir, recentment, el bisbe de Caxias (RJ), El senyor Mauro Morelli, «l’Estat brasiler és
com una furgoneta (Van), fet perquè càpiguen a penes
10 persones. El poble, amuntegat en les parades, fins
pot triar el canvi del xofer, però continuarà viatjant a
penes el 10%».
La nostra societat necessita canvis radicals, que
vagin a l’arrel dels problemes. I per això no només
cal canviar de xofer. Necessitem canviar el tipus de
transport perquè tots els brasilers puguin «viatjar» i
no sols el 10%. Sense aquests canvis, les injustícies
socials continuaran augmentant i la impunitat dels
poderosos continuarà sent part de les regles del joc. q
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La reparació històrica
VELLES ARRELS, NOU DESAFIAMENT
Pensar que delictes col·lectius internacionals com la conquesta, el genocidi, l’esclavitud, la colonització, o el saqueig cultural dels podrien poguessin ser reparats pels continuadors històrics dels qui
els van cometre ens ha semblat sempre, a Amèrica Llatina, quelcom tan llunyà i impossible, que ni
tan sols ho hem plantejat. La Conferència de Durban (Sud-àfrica 2001) ha tingut el mèrit d’aixecar
la bandera de la reparació i de proclamar que no és absurda, que no és impossible, i que l’assisteix
tot el fonament jurídic que podem imaginar.
El tema, entre nosaltres, està francament immadur. Però una intuïció ens embarga: aquí hi ha un
filó històric de debò, una veritat que s’obrirà pas i que també «ens farà lliures». És l’hora d’aprofundir en aquesta intuïció, encara que per a molts sigui -encara- una bogeria...
El 27 de juny de 1977 la llavors denominada «Subcomissió de Prevenció de Discriminacions i
Protecció a les Minories» del Consell Econòmic i Social de l’ONU va aprovar un informe sobre aquest
tema que és poc conegut i que mereix ser llegit amb deteniment: reconeix el dret a la reparació
d’aquests delictes i reconeix com a violació «moder¬na» dels drets econòmics, socials i culturals a
fenòmens com el deute extern, els ajustos estructurals, els embargaments comercials, el frau fiscal...
Vegem un extracte del text. Treballeu-lo amb el vostre grup...

34. Accions internacionals il·legals que comprometin la responsabilitat d’un Estat cap a altres Estats
o cap a la comunitat internacional, constitueixen
el que es denomina un delicte d’Estat. El fet d’haver de processar i castigar els delictes sota el dret
internacio¬nal recau inicialment en l’Estat en el territori del qual s’han comès i en el que els autors poden
ser capturats.
35. L’obligació de reparar els danys causats recau
en els individus, els Estats i en tota la comunitat
interna¬cional. Competeix a l’Estat i a la comunitat
internacional organitzar el marc polític i legal necessari per dur a terme la campanya contra la impunitat
de violacions dels drets econòmics, socials i culturals,
individuals o col·lectius.
I. L’Esclavitud
37. La forma sistemàtica i massiva en què es va
realitzar l’esclavitud sobre els pobles africans, va ser
absolutament desproporcionada respecte a allò que ha
succeït en altres llocs. Duta a terme de la manera més
inhumana, ha estat la més costosa en vides humanes,
la més destructora del teixit social i la que va produir
el major saqueig econòmic i cultural que la humanitat
hagi conegut.
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38. El llarg i dolorós període en què va florir el
comerç d’esclaus, va ser iniciat per individus, continuat per empreses o companyies i, a l’últim, dirigit i
organitzat per Estats, tots ells europeus. Durant segles, milions d’homes, dones i nens van ser arrencats
de la seva societat, expatriats i tractats de la manera
més inhumana i degradant.
39. No sols els pobles africans van ser víctimes de
l’esclavitud. Els pobles indígenes d’Amèrica van ser
desposseïts de totes les seves terres, que van passar a
ser explotades amb la mà d’obra gratuïta que generava
l’esclavitud. El doble genocidi roman impune.
40. L’esclavitud va deixar a Àfrica en un estat de
ruïna econòmica i cultural, de la qual mai nos’ha recuperat.
41. La comunitat internacional i els Estats beneficiaris de l’esclavitud han reconegut el dany causat
als pobles víctimes, però les disculpes demanades a
Àfrica no són suficients per esborrar el crim i desfer
les seves conseqüències: extrema pobresa, subdesenvolupament, misèria, malaltia i ignorància.
42. L’esclavitud comporta el saqueig de les riqueses i els recursos dels països víctimes i, quan la dita
explotació continua durant segles, és innegable que el
dany causat és immens i difícil de quantificar.

en termes racials. Es va instituir com un sistema de
govern i va ser aplicat, durant un segle, acompanyat
de violacions de drets humans, tant drets econòmics,
socials i culturals com a drets civils i polítics. Aquestes violacions, massives i greus, mai no han estat
reparades, encara que hagin estat caracteritzades en
el seu conjunt com a crims contra la humanitat, no
estan, per tant, subjectes a cap prescripció.
49. Des de l’establiment de la primera colòniaholandesa, els «blancs» van estendre gradualment
la seva dominació sobretot el territori de Sud-àfrica.
Aquesta tendència, es va veure intensificada amb
l’arribada dels britànics i altres grups de poblacions
«blanques», que, per mitjà de la violència o l’astúcia,
es van apropiar de gairebé totes les terres agrícoles i
residencials al territori sud-africà.
Els «blancs», que representaven el 20% de la
població, controlaven i usaven el 80% del territori,
mentre els «negres» que representaven el 70% de la
població, controlaven només el 13% de les terres.
Aquest sistema no va ser només característic de Sudàfrica.
Encara avui dia, supervivents d’aquest sistema
continuen ocasionant víctimes.

Vegeu el text complet (el doble d’extens) a: http://latinoamericana.org/2003/textos

II. La Colonització
43. Amb el temps els Poders esclavistes es van
convertir en Poders colonials. Els conflictes que van
precedir i van acompanyar les conquestes colonials
van ser brutals i inhumans. Des del dret internacional,
la colonització no és més que un intent d’establir una
relació de subordinació entre nacions.
44. Els models de civilització i desenvolupament
imposats van servir només per aprofundir el treball
de destrucció emprès pels colonitzadors, que no estaven interessats a ajudar els pobles colonitzats. La
comunitat internacional, a través del seu organisme
deliberant del moment -l’Assemblea General de la Lliga
de les Nacions, que estava dominada pels països occidentals-, havia autoritzat a aquests països a dividir el
tercer món per formar imperis colonials. A més a més
comptaven amb el suport de la comunitat internacional per saquejar el tercer món i desposseir als pobles
colonitzats de gairebé totes les seves terres i propietats. D’aquesta manera, es van sentir enfortits per no
detenir-se davant cap forma d’explotació.
45. L’esclavitud i la colonització van acabar arruïnant el tercer món, que mai no ha pogut recuperar-se.
Durant segles, els Poders colonials van saquejar la
riquesa dels països colonitzats en benefici i en nom
dels seus ciutadans, per assegurar el seu propi desenvolupament econòmic i social.
47. Els antics Poders colonials, que utilitzen una
sèrie de coaccions per imposar la seva voluntat sobre
l’antiga colònia, ara convertida en «Estat sobirà»,
però sense mitjans o poder. En aquesta desigual relació entre l’assistit i l’assistent, l’últim imposa la
seva voluntat i així manté l’orientació general de les
estructures econòmica, social i cultural. Qualsevol
que sigui la forma en què es va aconseguir la descolonització, a tot arreu ha conduït a aquest resultat
desastrós de dependència i explotació, mantenint
un ordre econòmic mundial injust, que els països en
desenvolupament, compostos essencialment per les
antigues colònies, insisteixen que ha de ser revisat
per aconseguir un equilibri més just.

IV. Saqueig del patrimoni cultural del tercer món
50. Els patrimonis culturals van ser saquejats.
Avui dia, els béns culturals que pertanyien a aquests
pobles es troben fàcilment als museus d’Occident,
sense cap compensació.
51. L’esclavitud, la colonització, l’aparttieid i el
saqueig cultural van ocasionar violacions greus i sistemàtiques dels drets humans i un total menyspreu al
seu dret al desenvolupament. Mai no han estat reparades i priven les víctimes de la possibilitat de desenvolupament i d’una vida digna.
52. Les pràctiques enumerades pertanyen al passat
però tenen conseqüències funestes en la vida econòmica dels països que van ser les seves víctimes. Avui
en dia, aquests pobles viuen en un estat d’absoluta
pobresa. Els greus delictes de violacions massives dels
drets humans produïts per aquestes pràctiques, continuen.
III. L’Apartheid
El principi és: mentre no cessin els actes infames
48. L’apartheid, vestigi tràgic de la dominació colonial, recorda l’esclavitud. El sistema consistia en el no pot haver-hi prescripció, encara més atès que són
gaudi per part d’una minoria blanca de tota la riquesa crims contra la humanitat i, per tant, imprescriptibles
i subjectes alsprincipis de la jurisdicció universal. q
i els recursos naturals d’un poble dominat i exclòs
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Paper de les religions en els polítiques mundials
Leonardo BOFF
Petrópolis, RJ, Brasil

La religió i la teologia subjauen en els principals
conflictes mundials, a Irlanda, a Iugoslàvia, a Palestina, al Caixmir i a Afganistan. «Talibà» significa precisament estudiant de les universitats coràniques, especialment de teologia. El 1994 els talibans van assumir
el poder sobre el 90% del territori afganès, imposant
una política teocràtica fonamentalista que va aixoplugar la xarxa de terrorisme muntada per Osama Bin
Laden, contra qui es va fer una guerra de vergonya,
perquè és un dels tres països més pobres del món, i
assolat per 22 anys de guerra ininterrompuda i una
inclement sequera de tres anys.
La importància de la religió va ser potser completament oblidada pels estrategues de les polítiques
mundials. La majoria dels caps d’Estat i dels seus
consellers són fills de la modernitat secularista i
deixebles dels mestres de la sospita que van intentar
deslegitimar el discurs religiós. Molts d’ells consideren
la religió un fòssil del passat màgic de la humanitat o
de qui no té raó, com els nens, o de qui ja va perdre
la raó com els vells. Conseqüentment no té perquè
entrar en consideració en les estratègies de la política
externa mundial.
Aquesta omissió es va mostrar doblement danyosa, perquè va portar a errors evidents en la política
concernent al Líban, a Iran, a Palestina i ara a Afganistan, i no va saber apreciar positivament la contribució que la religió pot proporcionar a la pau com es
va mostrar a Nicaragua, a Filipines, a Àfrica del Sud i
abans, en la pau francoalemanya i alemanopolonesa.
Samuel P. Huntington, assessor del Pentàgon,
coresponsable de la desastrosa estratègia de guerra a
Vietnam, es va fer famós per proposar un nou paradigma de pensament estratègic mundial per subsistir
a la Guerra Freda. Va encunyar l’expressió «Guerra de
Civilitzacions» com a forma per identificar l’estil futur
de les guerres en el context de la globalització. En
respondre a les diverses crítiques que li van fer i en
reconèixer honestament certes llacunes, al Foreign
Affairs (nov/des. 1993, 186-194) va fer una afirmació
de gran rellevància per al tema que ens ocupa: «En el
món modern la religió és una força central, potser ‘la’
força central que motiva i mobilitza les persones. El
que en l’última anàlisi compta per a les persones no
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és la ideologia política ni l’interès econòmic; allò amb
què les persones s’identifiquen són les conviccions religioses, la família i els credos. És per aquestes coses
que elles combaten i estan disposades fins a donar la
seva vida».
En altres paraules, es reconeix la centralitat del
factor religió en la formació d’un poble i en la definició de les identitats ètniques. Òbviament la religió no
substitueix la instància econòmica, política, cultural i
militar. Però té a càrrec seu formular les motivacions
profundes i crear aquella mística que confereix força
a un poble i que, en certs moments, pot proporcionar
les justificacions tant per a la guerra com per a la pau.
Un element fonamental és descuidat amb referència a l’islamisme als països on és dominant: a causa
de la fe en un Déu únic, no es fa la separació entre
el polític i el religiós, cosa que els països occidentals
fan a partir del segle XVII. Tendeixen a fer de l’Alcorà
referència única en l’organització de la Societat i de
l’Estat. En la seva visió, atacar militarment un Estat
musulmà és atacar a l’islamisme com a religió. Significa ressuscitar el fantasma de les antigues croades. I
llavors responen amb la jihad, que originàriament no
significa guerra santa, sinó fervor per la causa de Déu
en el món, ara traduïda en forma de terrorisme.
Si existeix aquesta imbricació politicoreligiosa, no
és amb guerres com s’establirà la pau política, com
pretén Occident. És menester abans un diàleg interreligiós i una pacificació religiosa. Sostenim la mateixa
tesi d’un dels majors teòlegs cristians Hans Küng: «no
hi haurà pau política, si no hi ha simultàniament pau
religiosa». I aquesta només sorgirà si les religions, en
comptes de marcar les seves diferències, busquen els
punts comuns.
El propi Huntington en concloure el seu llibre
apel·la «al principi dels punts comuns» com a base
per a la pau possible en un món globalitzat i multicultural. Hi ha convergències notables entre les
religions. Perquè, totes elles busquen la justícia,
afavoreixen la concòrdia, fomenten la solidaritat,
pregonen l’amor i el perdó i mostren sensibilitat amb
els pobres i condemnats de la Terra. Per aquí hi ha un
camí que ens porta a la pau i a la convivència fraterna
entre tots.

De talibane i talibushos
Llaç indissoluble entre imperialisme i religió

José Ignacio González SFaus

S’estigui a favor o en contra, Bush encarna una
branca de la història dels EUA que ha pervertit part
dels ideals originaris del pals, i que qualla en l’expressió «destí manifest», encunyada el 1845 pel periodista J. O’Sullivan per justificar l’annexió de gairebé mig
Mèxic: la creença en una superioritat moral nord-americana, que autoritza a imposar a tots els pobles el
seu propi esquema civilitzador. «El nostre destí manifest (escriu O’Sullivan) consisteix a estendre’ns sobre
tot el continent que ens ha entregat la Providència
per al lliure desenvolupament dels nostres milions
d’habitants que es multipliquen». El 1885, l’historiador J. Fiskie, justificava la política imperialista nordamericana en un altre article titulat també «Manifest
Destiny». I al gener de 1900, el senador d’Indiana
Albert Beveridge proclamarà en un discurs que Déu
no havia anat preparant durant anys als pobles angloparlants, simplement per a la seva pròpia vanitat,
sinó «per fer-nos mestres i organitzadors del món, a fi
d’instituir l’ordre allí on regna el caos... Ens ha donat
el do de governar perquè donem un govern als pobles
salvatges i senils. Sense aquesta força nostra, el món
recauria en la barbàrie i la nit... Déu ha designat al
poble nord-americà com la seva nació escollida per
començar la regeneració del món»...
Aquesta concepció continua present i viva en
tota la dreta nord-americana que va votar Bush. Quan
s’apel·la genèricament als valors tradicionals s’està
apel·lant, en els fons, a aquest mode de veure. I és
cert que aquesta consciència de superioritat està
ja en els primers nord-americans. Però amb la gran
diferència que els pares de la pàtria feien consistir
aquesta superioritat en un profund sentiment antibel·
licista.
Aquesta concepció explica també el llaç indissoluble entre imperialisme i religió. El «destí manifest»
és en realitat un destí de poble triat, semblant al del
poble jueu. Ja en els orígens, E. Stiles va parlar de
«l’Israel americà de Déu». I veia en «la colonització,
el creixement ràpid, la independència precoç i la
prosperitat incomparable d’aquest país, les proves de
l’elecció per la Providència» (arguments que repetirà
Bush pare el 1991). Els EUA són un segon «poble triat».
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Però amb la diferència que el poble triat de la Bíblia se sabia «un poble llosc», mentre que en els ideòlegs nord-americans mai apareix aquesta consciència
d’infidelitat a l’elecció i d’estupidesa, sinó una mena
d’encefalopatia espongiforme, de la qual només algun
profeta com Noam Chomsky sembla conscient. El destí
manifest culmina en aquestes paraules pronunciades
el 1997 per Madeleine Albright: «els americans tenim
un avantatge sobre tes altres nacions: sabem qui som
i què creiem. Som constructors. La nostra responsabilitat no és actuar com a presoners de la història, sinó
fer història... Tenim una raó de ser, més la fe que, si
som fidels als nostres principis, triomfarem».
Aquest destí i aquesta consciència són els que
engendren l’obligació d’ «exercir els poders de policia
internacional» segons va dir el president Roosevelt ja
el 1904, donant nom a aquesta política anomenada
del «big stick» (el gran garrot), que va practicar Bush
pare, apel·lant a «la nostra superioritat moral» per
justificar inferioritats tan immorals com la que es va
anomenar eufemísticament «guerra del Golf».
El destí manifest no és només militar. Militar és el
mode de protegir el vertader camp de l’elecció divina:
el domini econòmic del món. El senador d’Indiana
abans citat declarava sense embuts que «atès que el
nostre país produeix molt més que no pas necessitem,
el nostre destí és apropiar-nos del comerç mundial».
Heus aquí la clau de l’afer.
El segle passat, gairebé en els mateixos dies en
què es va encunyar l’expressió del destí manifest,
Simón Bolívar va escriure: «Els EUA semblen destinats
per la Providència a omplir Amèrica de misèries en
nom de la llibertat». I és que el problema del destí
manifest rau que, per subsistir, necessita enemics que
siguin el mal absolut i contra els quals valgui tot.
Avui, caigut el satan rus, reneix una nova forma de
“maccarthisme islàmic”.
Acabo amb una frase del salm 81, que van resar
tants jueus: «defenseu el pobre i l’indigent, traieu-los
de les mans del culpable». Mirant aquests governants
el salm continua: «ells, ignorants i insensats, caminen a les fosques, mentre vacil·len els fonaments de
l’orb». Com avui.
q
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El Banc MUndial i les multinacionals
volen privatitzar l’aigua
Maude Barlow

Presidenta del «Consell Nacional de Canadencs» i directora de l’IFG

El consum mundial d’aigua s’està duplicant cada
20 anys, més del doble de la taxa de creixement
mundial de la població. Segons l’ONU, més de mil
milions de persones no tenen accés a l’aigua potable.
Si la tendència continua, al 2025 la demanda d’aigua
potable s’espera que augmenti un 56% més que la
quantitat d’aigua de la qual es disposa actualment.
Les corporacions multinacionals coneixen aquestes
tendències i estan tractant de monopolitzar el subministrament d’aigua a tot el món. Monsanto, Bechtel
i altres grans multinacionals mundials estan buscant
controlar els sistemes d’aigua i el seu proveïment.
Fa poc el Banc Mundial (BM) va adoptar una política de privatització de l’aigua i també per a l’estipulació del preu de l’aigua a un cost total. Aquesta política està causant gran aflicció en molts països del Tercer Món, que temen que els seus habitants no puguin
afrontar la tarifa de l’aigua. La resistència fonamental
a la privatització de l’aigua sorgeix a mesura que
les companyies expandeixen el seu marge de guany.
La companyia Bechtel Enterprises de San Francisco,
EUA, va ser contractada per fer-se càrrec de l’empresa
d’aigua de Cochabamba, després que el BM exigís a
Bolívia que la privatitzés. Quan Bechtel va començar
a augmentar el preu de l’aigua, tota la ciutat va fer
una vaga. Els militars van matar un noi de disset anys
i van arrestar els líders vaguistes dels drets de l’aigua.
Però després de quatre mesos de disturbis, el govern
Bolivià va treure a Bechtel de Cochabamba.
L’empresa Bechtel Group Inc. és una corporació
que té una llarga història d’abús del medi ambient.
Ara ha estat contractada per la ciutat de San Francisco per millorar el servei d’aigua de la ciutat. Els
empleats de Bechtel estan treballat molt units amb
els del govern per aconseguir la privatització, que els
activistes temen que porti que la companyia s’apoderi
del servei d’aigua de San Francisco. Maude Barlow,
president del «Consell de Canadencs», el grup de suport estatal més gran de Canadà, declara: «Els governs
a tot el món han d’actuar ràpidament per declarar
l’aigua com un dret humà fonamental, i prevenir així
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els intents de privatitzar, exportar, i negociar amb
aquesta substància essencial per a tot ésser vivent».
Els estudis realitzats demostren que comercialitzar
l’aigua en mercat obert té com a conseqüència que
només arribi a les ciutats i a les persones riques.
Els governs estan cedint el control que tenien
sobre els proveïdors d’aigua nacionals, a través de la
participació en tractats de comerç com el Tractat de
Lliure Comerç Nord-americà (NAFTA) i en institucions
com l’Organització Mundial de Comerç (OMC, WTO).
Aquests acords atorguen a les corporacions transnacionals drets sense precedents sobre l’aigua. Els conflictes relacionats amb l’aigua estan sorgint a tot el món.
Monsanto planeja obtenir ingressos de 420 milions
de dòlars i una utilitat de 63 milions de dòlars per a
2008, amb els seus negocis d’aigua a l’Índia i Mèxic.
Monsanto calcula que l’aigua es convertirà en un mercat multimilionari en dòlars en les dècades venidores.
Actualització realitzada per Maude Barlow
Aquesta història és de vital importància per al
món i tota la humanitat. Els recursos finits d’aigua
potable (menys del 0’5% de la totalitat de les reserves
d’aigua del món) són desviats, exhaurits i contaminats tan ràpidament que, per a l’any 2025, dos terços
de la població mundial estarà vivint en un seriós
estat de carència. No obstant això, els governs estan
entreguen la responsabilitat d’aquest preciós recurs
a les gegants corporacions transnacionals, que, en
connivència amb el BM i amb l’OMC (WTO), busquen
privatitzar i fer de l’aigua un bé comerciable a tot el
món, i imposar la seva comercialització en el mercat
obert per a la venda al millor postor. Milions de ciutadans del món són desposseïts d’aquest dret humà
fonamental, i s’està realitzant un enorme dany ecològic, a mesura que la indústria massiva fa ús de l’aigua
que alguna vegada es va utilitzar per sustentar les
comunitats i abastar la natura.
Fa poc de temps es va crear un moviment civil
destinat a obtenir novament el control de l’aigua i
prendre’l a les forces dedicades a lucrar-se’n, alhora

que la reclamen per a la gent i la natura. Aquest moviment s’anomena «El projecte planeta blau», i és una
aliança de grangers, militants del mediambient, aborígens, treballadors del sector públic, activistes urbans
que van imposar el tema de l’aigua com un dret humà
al Fòrum Mundial de l’Aigua realitzat a La Haia al maig
del 2000.
Un projecte important ha estat el del suport als
activistes de l’aigua a Cochabamba, Bolívia, que dirigits pel líder del sindicat Oscar Olivera, van forçar
la gegant companyia d’enginyeria Bechtel a deixar el
país i van impedir que el BM imposés un programa de
privatització, que duplicava a més del doble el preu
de l’aigua dels usuaris locals. La premsa convencional
ha estat reticent a contar aquesta història.
La nostra lluita a Canadà va començar amb una
preocupació sobre el potencial de les exportacions de
volum d’aigua, buscats per alguns polítics i corporacions. L’aigua està inclosa tant en el tractat NAFTA i
l’OMC com una mercaderia comercial; un cop que l’aixeta s’obre, els drets de les corporacions s’estableixen
immediatament. Però la nostra premsa convencional
generalment dóna suport a la globalització econòmica
i aquests acords comercials, i només permetria algunes denúncies selectives de l’oposició. El meu treball
sobre la conversió de l’aigua en un bé comerciable, el
títol del qual és Blue Gold (Or Blau), va ser publicat
pel Fòrum Internacional sobre Globalització (IFG) el
1999 en diversos idiomes, i es va vendre a tot el món,
però va ser ignorat per la premsa nord-americana.
La història de la destrucció de les poques fonts
d’aigua potable que encara queden en el món és una
de les històries més urgents dels nostres dies; simplement no hi ha manera d’exagerar la natura d’aquesta
crisi. No obstant això quan la premsa convencional
escriu sobre aquest tema -la qual cosa no fa gaire
freqüentment o amb suficient profunditat- rarament
planteja la pregunta més important: «qui és l’amo de
l’aigua?». Nosaltres diem que la terra, pertany a totes
les espècies i totes les generacions futures. Molts dels
que estan en el poder tenen una altra resposta. Ha
arribat el moment de debatre.
Han passat mesos des que el poble de Cochabamba va forçar la sortida de la subsidiària de la Corporació Bechtel i va tornar el control del subministrament
d’aigua de la regió a les mans de l’estat. Aquesta història ha portat una atenció sense precedents al tema

de la privatització de l’aigua i continuen havent-hi
importants esdeveniments, en l’àmbit local i internacional. En l’àmbit local, els habitants de Cochabamba
estan treballant braç a braç amb la nova i reconstituïda companyia d’aigua, SEMAPA, per estendre el servei
d’aigua a més famílies. A l’Alto Cochabamba, un dels
veïnats més pobres de la ciutat, el tanc d’aigua de
la comunitat havia romàs buit durant anys i s’havia
convertit en l’abocador de la localitat. Avui el tanc
està operant en la seva totalitat, brindant per primera vegada al veïnat aigua potable subministrada per
l’estat. Els activistes cívics diuen que estan construint
una empresa de serveis públics que serà portada per la
gent i no pels polítics corruptes o alguna corporació
que cobri sobrepreus que no són democràtics.
Com a resultat directe de l’informe del Centre per
a la Democràcia, la rebel·lió de l’aigua de Cochabamba també està portant una substancial atenció i
solidaritat a tot el món. Al desembre, una delegació
d’activistes d’accions civils i grups sindicals dels EUA i
Canadà van venir a Cochabamba per a una conferència
internacional sobre la privatització de l’aigua. Aquests
grups i altres també van prometre el seu suport per
lluitar contra l’últim atac de Bechtel, una demanda de
gairebé 20 milions de $ -la compensació per perdre el
seu lucratiu contracte a Cochabamba. Aquesta és una
acció que enfronta una de les corporacions més riques
del món contra la gent d’una de les nacions més pobres d’Amèrica del Sud.
La companyia Bechtel s’ha estat movent per aconseguir el fòrum internacional més amistós possible i,
aparentment, ha optat per una demanda sota el Tractat d’Inversions Bilateral signat amb anterioritat entre
Bolívia i Holanda. L’any passat Bechtel sigil·losament
va establir la seva subsidiària sota registre Holandès...
Alguns grups internacionals s’estan preparant per
ajudar els líders de Cochabamba a lluitar contra la
demanda de Bechtel. «Això serà la gran lluita internacional de la societat civil contra l’acció legal d’una
corporació sota aquest tipus de tractat», diu Antonia
Juhasz, de l’IFG de San Francisco.
Per tenir més informació d’aquesta història i del
projecte Blue Planet, si us plau poseu-vos en contacte
amb «El Consell de Canadencs»: 502-151 Slater Street,
Ottawa, ON, Canadà K1P 5H3; www.canadians.org; tel.:
613-233-2772; fax, 613-233-6776
q
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Una democràcia mundial és possible
Globalitzar la política per a democratitzar l’economia
Toni Comín

El nostre somni d’avui, com a Humanitat, és la
construcció d’un pacte social global just: la construcció
d’estructures democràtiques de govern mundial.
Els crítics del neoliberalisme en els últims anys han
advocat per, almenys, restablir l’equilibri entre mercat i
Estat, entre capitalisme i democràcia. No obstant això,
atès que el capitalisme s’ha globalitzat, per restablir
aquest equilibri és necessari construir estructures i
institucions de democràcia també global. És necessari
globalitzar la democràcia: construir una democràcia
cosmopolita. Aquest hi ha estat un dels leit-motivs de
part dels participants al Fòrum Social Mundial: reclamar
el retorn de la política.
No obstant això, quan la globalització neoliberal ha
revelat la seva inestabilitat intrínseca en forma de desigualtat econòmica creixent i d’alienació cultural de les
civilitzacions no occidentals, el cor del món liberalcapitalista, els EUA, ha fet el salt des del neoliberalisme a
l’imperialisme unilateral. La política ha tornat, sí, però
amb la cara que menys ens esperàvem: per la via de
l’imperialisme, que és pura política, però basada en la
superioritat militar. La política té dues cares, i aquesta
vegada no ha tornat amb la cara rousseauniana, que és
la política de la democràcia, sinó amb l’hobbesiana, que
és la política de la por.
Ara, en ple unilateralisme bèl·lic, és el moment de
projectar aquesta democràcia global que ens fa falta.
Perquè el pacte social global estigui en mans de la política i no dels mercats, però de la política democràtica.
Hauríem d’imaginar la Humanitat com una implícita
assemblea constituent universal, el fi de la qual sigui
construir unes institucions que garanteixin a tots els
humans, en condicions d’igualtat, els drets que permeten tirar endavant una vida lliure i, a poder ser, feliç.
Com hauríem de reformar el sistema de Nacions Unides
per avançar cap a una democràcia global?
El filòsof Michael Walzer explica que una democràcia
global que respecti el pluralisme social i cultural del
món hauria de basar-se en tres potes:
a) una ONU reforçada, més democràtica i amb més
autoritat, però que mantingués el seu caràcter d’organització interestatal (i no de super-Estat mundial).
b) els actuals Estats, per comptar en el món, podrien agrupar-se en federacions regionals, a la manera
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de la Unió Europea. Només així podem imaginar una
geopolítica equilibrada, no polaritzada per l’hegemonia
occidental.
c) la societat civil mundial (ONG, moviments, xarxes, centres, partits) ha de continuar exercint el rol
d’«ànima» de la democratització mundial. Com ha fet
el Fòrum Social Mundial, a la manera d’un «parlament
mundial informal», la societat civil global haurà d’impulsar la consciència de l’opinió pública mundial, perquè les
institucions són només el «cos» de la democràcia, però
la seva «ànima» és la societat civil crítica i activa.
Només basant-se en aquestes dues últimes potes, el
regionalisme obert i una societat civil global mobilitzada, serà possible construir una ONU democràtica. Però
com hauria de ser aquesta ONU democràtica? Es tracta
de recuperar a escala global la lògica dels Estats del
benestar (nacionals) i de reestablir la preeminència dels
drets socials per sobre dels drets del capital. Aquesta i
no una altra és la lògica de la democràcia.
Si mirem aquella part del sistema de l’ONU que
s’encarrega dels afers econòmics i socials, trobem dos
grups d’institucions: els organismes econòmics i financers (FMI, BM, OMC), i les institucions de tipus social
o cultural (OIT, OMS, UNESCO, FAO, etc.). Les primeres
tenen poder, però no són democràtiques. Les segones
disposen de legitimitat, però manquen de poder polític i
capacitat financera. La nostra utopia passa per dotar de
legitimitat a les institucions de poder, és a dir, democratitzar l’FMI, el BM i l’OMC, a fi de posar el creixement
econòmic global al servei dels països menys desenvolupats i del benestar social de la Humanitat, i per dotar de
poder les institucions socials.
1. Què hauria de fer un FMI democràtic? A) Regular
la lliure circulació de capitals, per estabilitzar els mercats financers i evitar les crisis sistèmiques, com les
que han patit en l’última dècada països com Mèxic o el
Sud-est asiàtic; B) eliminar els paradisos fiscals; i C)
penalitzar l’especulació financera, amb la “taxa Tobin” o
una altra mesura semblant.
2. Què hauria de fer un BM democràtic? Si la seva
missió és l’eradicació de la pobresa, hauria de posar les
bases d’un sistema de redistribució a nivell global: un
«sistema fiscal internacional». Com és que la Humanitat
no és capaç d’articular un sistema de solidaritat finan-

d’un model de capitalisme global que, alhora que incrementa les desigualtats, suposa una poderosa força d’occidentalització dels països del Tercer Món i de les cultures tradicionals. El fonamentalisme és, d’alguna manera,
una reacció defensiva contra aquesta occidentalització.
La UNESCO ha de cuidar que el desenvolupament econòmic no homogeneïtzi culturalment el planeta, i que el
diàleg entre cultures ens immunitzi del fonamentalisme.
6. Vinculat a la UNESCO, es podria establir un Consell Mundial de les Religions, que fomenti el diàleg
interreligiós, mostri les religions com una força al servei
de la pau i la justícia social mundials i impedeixi la
manipulació política d’aquestes en la lògica del xoc de
civilitzacions.
L’altra gran àrea d’institucions de l’ONU que hauria
de reformar-se en una clau democràtica són aquelles
relatives a la pau i la seguretat mundial, per oferir una
alternativa a l’actual ordre imperial nord-americà. Imaginem tres pilars bàsics per a una política mundial més
democràtica:
1) la democratització del Consell de Seguretat
(CSPM), perquè reflecteixi equitativament el món, i no
sols les seves potències militars. Estaria compost per
les federacions regionals i aquells grans països que ja
són una regió del planeta per si mateixes: Xina, Índia,
Rússia, UE, Mercosur, Unió Africana, Associació del Sudest Asiàtic, Lliga Àrab i els EUA Tots haurien de comptar
amb dret de veto, que és l’expressió del poder en aquest
fòrum, i no només alguns.
2) el reforzament del Tribunal Penal Internacional
per avançar des d’una política mundial regulada per les
armes a una altra regulada pel dret internacional democràtic. El TPI podria ser la seu d’una «policia mundial»
que a poc a poc anés substituint els exèrcits en el manteniment de la pau i la seguretat mundial.
3) les potències militars mundials (la UE, els EUA,
Xina, Índia, Rússia) podrien establir una clàusula en
les seves constitucions: els seus exèrcits només podran
intervenir a l’exterior a petició o amb autorització expressa del CSPM, degudament democratitzat.

Text més ampli, a: http://latinoamericana.org/2004/textos

cera Nord-Sud capaç de redistribuir un 1% o un 2 % de
la riquesa del món per finançar els serveis socials bàsics
del Sud, és a dir, per salvar la vida de la gent? El que fa
la UE amb els Fons de Cohesió, hauria de fer-se a escala
global. Aquests «Fons de Cohesió globals», finançats
pels països rics, servirien per finançar les infraestructures i els serveis socials bàsics dels països pobres. De
fet, el 0’7% és un embrió, raquític i insuficient, d’aquest
sistema fiscal global, i propostes com el canvi del deute
per despesa social, o destinar a inversió social la recaptació de la taxa Tobin, responen a aquesta mateixa
filosofia.
3. Què hauria de fer una OMC democràtica? Acabar
amb un sistema comercial mundial asimètric, que proclama el lliure comerç i només l’aplica al Sud. La hipocresia
dels països rics en relació amb el lliure comerç és estrepitosa: «fes el que dic, no el que faig».
4. Aquestes institucions podrien integrar-se o quedar sota el control polític d’un Consell de Seguretat
Econòmic i Social (CSES) -ja estava previst en la Carta
Fundacional de l’ONU però mai no es creà-, i que seria
el contrapès de l’actual Consell de Seguretat Polític i
Militar (CSPM). El CSES podria impulsar, a més a més,
un Tribunal del Deute, per a la imparcial condonació del
deute extern dels països pobres.
Quina comesa haurien de dur a terme les institucions
socials i culturals de l’ONU, si disposessin de més poder
polític i major capacitat financera? Regular l’economia
mundial, quan afecta qüestions sensibles per al desplegament i la justícia de la societat global tals com
la salut, l’educació, la cultura, l’alimentació, o el medi
ambient.
1. L’OIT hauria de tenir la capacitat per instaurar
unes condicions laborals mínimes de compliment obligatori per a qualsevol país i per a qualsevol inversor
estranger en el Tercer Món.
2. L’OMS hauria de tenir el dret de regular d’acord
amb el dret a la salut l’actual sistema de patents vinculat a la indústria farmacèutica, que avui depèn en
exclusiva de l’OMC.
3. S’hauria de crear un Consell de Seguretat Mediambiental encarregat d’impulsar el procés iniciat amb el
tractat de Kyoto, per dur a terme una regulació global i
cooperativa dels límits ecològics del creixement econòmic mundial
4. La FAO hauria de tenir dret a limitar el lliure comerç sempre que aquest afecti la seguretat alimentària
dels països.
5. La UNESCO hauria de protegir la diversitat cultural

Així podria ser un món global democràtic. Es tracta d’una visió utòpica, sens dubte. Filla d’aquest mal
costum que ha tingut sempre la Humanitat de somiar
un món just. I d’aquest altre costum, també dolent, de
lluitar pels seus somnis de justícia. De totes maneres,
posats en mals costums, pitjor és la tendència de la
història a fer cas a la Humanitat quan ha lluitat pels
seus somnis.
q
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Una altra Àsia és possible
Michael Amaladoss

Institut per al Diàleg amb Cultures i Religions,
Chennai, India

Àsia té la meitat de la població del món. Excepte
en alguns dels seus països, com Japó, Taiwan, Hong
Kong, Singapur i Corea del Sud, forma part del tercer
món. Comprèn molts pobles pobres, i l’escletxa entre
els rics i els pobres està creixent. En el seu afany per
aconseguir les economies més riques, els països asiàtics s’estàn comprometent amb un desenvolupament
tecnològic no planificat que condueix a la destrucció
ecològica. A les multinacionals, se’ls permet explotar
els recursos humans i materials d’Àsia. El treball mal
pagat de les dones i fins dels nens és utilitzat per
abaixar els costos de producció. La fuga de cervells
i el treball dels emigrants estàn reduint els seus recursos humans. El turisme sexual -que afecta dones i
nens- és estimulat, o tolerat, com a font d’ingressos.
El procés de mundialització està concentrant el poder
econòmic i polític, amb el suport del poder militar
d’Amèrica del Nord i d’Europa, convertint Àsia en un
immens mercat obert a les seves mercaderies i en una
font de treball barat. En la major part dels països la
població està creixent. La concurrència entorn dels
limitats recursos disponibles està creant moltes tensions entre diversos grups, mantinguts units fins ara
per la religió, l’etnicitat, la nacionalitat o la llengua.
Hi ha conflictes permanents de baixa intensitat en
molts països.
La panoràmica sembla fosca, i, en efecte, el futur
sembla depriment.
Però hi ha molts signes positius de presa de
consciència del poble, que contrapesen aquest quadre
negatiu. Podem afirmar confiadament que una altra
Àsia és possible.
Quins són els factors que ens animen a mirar així
el futur? El més important és la riquesa que Àsia té
en recursos humans. Quant a l’edat, Àsia és un continent molt jove, comparat amb la població envellida
d’Europa i d’Amèrica. Té un gran exèrcit de gent jove.
Aquest poble està arrelat i sostingut per cultures
asiàtiques mil·lenàries, encapçalades per Xina i Índia. Aquestes cultures han estat capaces de resistir
l’impacte de les cultures europees durant el període
colonial, i de créixer per mitja d’una creativa interac158

ció. També han estat capaces d’integrar la ciència i la
tecnologia modernes sense malmetre els seus valors
bàsics. No hi ha problema de secularització a Àsia.
Se sol dir que el coneixement és poder. El coneixement avui fa ús dels mitjans electrònics. És la
tecnologia de la informació. A tot el món se sap que
la joventut asiàtica té una gran afinitat amb aquestes
formes de tecnologia i coneixement. Aquests joves jugaran un important paper en el desenvolupament del
món del futur. La tecnologia de la informació transformarà la vida del poble asiàtic. L’ajudarà a saltar de
cop diversos estadis de desenvolupament pels quals
Europa va haver de passar.
El poble asiàtic també s’està fent políticament
conscient. En cada país, els grups sotmesos estan
fent-se conscients dels seus drets i s’afirmen a si mateixos per mitjà de tota mena de moviments sociopolítics. Tot i que encara hi ha alguns governs violents
en alguns països, de dictadures militars només n’hi ha
en uns pocs països, com Burma i Tibet. La democràcia
s’està afirmant, a pas lent però segur, en molts països.
El poder del poble s’està fent visible per tot arreu.
Els indonesis van enderrocar el seu president en una
revolució sense sang. Timor Est va aconseguir la seva
independència. Una reafirmació semblant de la democràcia ha tingut lloc a Taiwan i a Corea del Sud. Índia
continua sent la democràcia més gran del món, amb
més d’un millard (mil milions) de persones.
És curiós que la major part dels països asiàtics són
multiculturals i multirreligiosos. Malgrat tensions
ocasionals, han aconseguit viure plegats i crear comunitat. A Filipines, Sri Lanka, Índia, Burma i Indonèsia,
les negociacions de pau han substituït conflictes
actius i fins i tot violents. Aquestes negociacions
representen el reconeixement de la identitat diversa
dels grups i de la seva autonomia dins una federació
política. D’aquesta manera, pobles diversos són capaços de participar a la presa de decisions i determinar
el seu propi futur.
També hi ha hagut un despertar en el camp de
l’ecologia. La gent és més sensible al rol que la Terra
juga en la vida de l’ésser humà i del cosmos. Els po-

bres i els grups tribals en les arees selvàtiques s’han
fet conscients de la destrucció creixent de l’ambient
i estan resistint a l’avanç de la tecnologia. S’han fet
també protestes contra el desplaçament de la població
i la destrucció del seu hàbitat cultural. Va haver-hi un
cas famós al nord de l’Índia, on les dones abraçaven
els arbres del bosc per evitar que fossin tallats, encara
que alguns dels talladors empleats eren els seus propis marits. En el sud de l’Índia la població ha trobat
camins alternatius a la contenció dels rius mitjançant
sistemes equilibrats de reg. Els pescadors s’han organitzat per lluitar contra la pesca d’arrossegament que
destrueix els bancs de pesca i priva el poble pescador
del seu mitjà de vida. La gent de Filipines ha estat
capaç de detenir la destrucció de les selves amb la
producció de béns agrícoles en finques per al mercat
d’exportació.
Aquests moviments populars han estat capaços
d’obligar els governs a protegir els seus interessos en
l’equilibri ecològic de l’univers. I és significatiu que
molts d’aquests moviments són no violents, segons
l’exemple de Mahatma Gandhi.
Els valors centrals del poble estan arrelats en la
religió. Àsia és el bressol de les religions del món:
hinduisme, confucianisme, budisme, cristianisme i
islam. Totes aquestes religions estan ressorgint i han
adquirit una nova configuració en el context de l’impacte de la modernitat. El secularisme és el resultat
de la lluita entre l’Estat i l’Església a Europa. Aquest
conflicte no es dóna a Àsia, i per això Àsia no està
secularitzada com Europa. Encara que les religions
d’Àsia puguin semblar com bolcades a l’altra vida, la
veritat és que no descuiden la consecució de la plenitud de la vida aquí i ara. Sistemes de meditació com
el ioga i el zen promouen la pau interior i l’harmonia
enmig d’un món agitat. Aquests sistemes s’estan fent
més i més populars.
La medicina alternativa promou la salut holísticament. La medicina tradicional de l’Índia i de Xina
està basada en herbes i en les energies del propi
cos. Pràctiques com l’acupuntura estimulen el cos a
curar-se per si mateix. L’energia que flueix del cos ha
estat estudiada experimentalment i és canalitzada per
sistemes com la curació Reiki i Pranic. Concentració
mental, energia psicofísica i herbes naturals formen
una poderosa combinació per a promoure una salut
integral.

Encara que hi ha certs corrents de fonamentalisme
religiós i moviments que usen les religions com a forces polítiques, les religions asiàtiques són majorment
amants de la pau. En realitat, el fonamentalisme és
una reacció a l’opressió econòmica, política i cultural
dels grups dominants mundials.
En l’Àsia del futur les dones arribaran a la seva
autonomia. És cert que les cultures asiàtiques han
oprimit les dones de diverses maneres en el passat.
Però en l’últim any la necessitat econòmica ha portat
la dona a la plaça pública a buscar treball. Això els
ha donat, a elles, una nova independència i autoestima, així com una creixent presència en la política.
A l’Índia, per exemple, hi ha un moviment a favor de
l’atorgament del 33% de la representació del Parlament a les dones. Noves àrees com la tecnologia de la
informació són accessibles a les dones ja que no exigeixen força bruta, sinó intel·ligència. De fet, a Àsia
hem tingut dones primer ministre a Pakistan, Índia
i Bangla Desh. Hi ha dones presidents a Sri Lanka i
Filipines.
Una de les raons del retard d’Àsia és la dominació
colonial de segles passats. La seva nova independència certament significa una nova oportunitat. Una
altra Àsia és certament possible perquè Àsia té cultures que ofereixen una altra visió del món i un sistema
de valors diferent de la cultura dominant euroamericana, que és un sistema orientat cap al consum i la
competència, perjudicial per al cos i per a la terra. Les
cultures asiàtiques són positives, i integradores del
cos i de la natura. Mentre les cultures euroamericanes
són individualistes, les cultures asiàtiques són comunitàries. Són sensibles a l’«altre». La intel·ligència
emocional és part del seu sistema, i són igualment
forts en racionalitat. L’harmonia ha estat el seu objectiu. Estan arrelades en la religió. Els asiàtics s’estan
fent conscients a poc a poc de les seves riqueses. Si
poguessin desenvolupar els seus recursos, podrien
satisfer les necessitats de tots equitativament.
La joventut de la seva població garanteix que el
futur del món és seu.
Com ha demostrat la recent guerra contra Iraq, el
colonialisme polític i econòmic no ha acabat encara.
Però l’arrogància de les forces colonialistes serà la
seva destrucció. Aquesta és l’oportunitat dels asiàtics
per mostrar al món que tenen realment un mode de
vida alternatiu: !una altra Àsia és possible!
q
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Una altra Amèrica Llatina és possible

Claudia Korol

Una altra Amèrica Llatina (AL) és possible, podria
ser una consigna que recuperi una aspiració, un somni,
una utopia; però també pot ser el títol d’un programa
d’acció que no iniciem avui, que està en marxa, i que
parteix del reconeixement de nosaltres mateixos, de
la nostra cultura, de la nostra identitat, de les nostres
potencialitats, de la nostra història, de les nostres
creacions.
Des de l’arrel
AL és, com a tal, com a “llatina”, resultat d’una
successió d’invasions i genocidis que van instaurar a
sang i foc el capitalisme, entès no sols com a projecte
econòmic, sinó com a cultura de dominació. En ferse “llatina”, va negar el seu ser inca, maputxe, maia,
kuna, misquita, coya, tojolabal... Reconèixer aquest
segell de naixement, obliga a pensar que una AL que sigui una altra, requereix mirar més avall de la terra que
trepitgem, fins a visualitzar les arrels que van pretendre
suprimir. Mirar els rius de sang que reguen la nostra
identitat. Escoltar les diferents formes d’anomenar el
blat de moro, el sol, la lluna, l’amor. Recuperar el lloc
de les cultures resistents, que encara continuen lluitant
per la seva existència, com a part fundacional d’aquesta
Amèrica.
Em refereixo com a primer pas, al respecte per les
llengües, per les històries, per les cosmovisions dels
pobles originaris; i una passa més enllà, establir el diàleg necessari per a una trobada dels nostres pobles, que
no impliqui sotmissió, subordinació, sinó la possibilitat
d’establir els desafiaments comuns a tots els oprimits
del Continent.
La unitat antiimperialista de la Nostra Amèrica
Un programa possible per a una altra Amèrica Llatina, requereix comprendre que el projecte neoliberal
pretén que avancem en un tipus de fragmentació que
ens presenta com una suma de regions econòmiques
(MERCOSUR, Regió Andina, etc), que serien totes al seu
torn tutelades pels EUA, en el marc de l’ALCA.
Enfront d’aquest programa que ens fragmenta,
urgeix rescatar col·lectivament el somni martinià de
La nostra Amèrica, el programa bolivarià que deia que
Pàtria és Amèrica, el projecte continental de Guevara.
AL és un continent amb història, amb memòria. Les
lliçons que neixen de les gestes emancipatòries de Bolívar, de Sant Martí, d’Artigas, de Sandino, de Farabundo
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Buenos Aires, Argentina
Martí, de José Martí, no són part d’un passat a glorificar, sinó d’un present a construir: la unitat d’AL. Unitat
com a projecte antiimperialista, que al seu torn reconegui la diversitat d’històries, d’experiències i d’identitats
que l’habiten. Que sàpiga tocar la clau d’allò nacional,
com a part d’una simfonia continental.
Unitat que requereix identificar l’imperialisme nordamericà (concepte que han volgut posar en desús,
però que la brutalitat de la dominació i de la política
guerrera dels seus governs reinstal·len una i altra
vegada) com a enemic de la humanitat. No es tracta
d’una consigna. Es tracta de conèixer els elements amb
què s’exerceix la dominació: el FMI, el Banc Mundial,
la militarització, el projecte del TLC, el Pla Colòmbia,
el Pla Puebla Panamà, el bloqueig a Cuba, i quan els és
necessari, la guerra i la invasió.
És imprescindible prendre consciència de la barbàrie
civilitzadora a la qual empenyen a tota la humanitat
les polítiques imperialistes, i establir un pla d’acció
comuna dels pobles d’AL contra la guerra, el militarisme, l’ALCA, i les distintes formes de dominació politicocultural en curs. Un pla llatinoamericà de resistència,
que estengui també llaços cap als llatinoamericans
i tercermundistes que habiten “en les entranyes del
monstre”, i cap a totes les forces polítiques i socials
que emergeixen en el món, desafiant la lògica d’una
globalització que es fa sobre la base de l’extermini de
pobles complets.
Creure possible el que és necessari. Realitzar el que
és possible
És possible, en temps de fragmentació, construir
una proposta d’aquest tipus? No sols és possible, sinó
que ja s’hi estan fent esforços. El Fòrum Social Mundial
ja ha fet la seva tercera trobada en aquest Continent.
No és una casualitat, sinó el producte de l’acumulació
de resistències i de recerques realitzades. A AL hi ha
articulacions polítiques, socials i culturals dels moviments populars. Enfortir aquests espais amb accions
comunes que construeixin identitat, resistències i alternatives és un camí cap al nostre mutu reconeixement.
El 1973 el cop d’estat de Xile va inaugurar un temps
de reflux dels moviments populars a AL. El terrorisme
d’Estat a cada país, finançat i assessorat per les polítiques nord-americanes, va realitzar un veritable genocidi, només comparable amb l’extermini que va obrir

Creant poder popular
Aquests nous pensaments i pràctiques, aniran forjant de manera col·lectiva els projectes de poder popular, de creació d’autonomia, d’acumulació d’experiències
de confrontació amb els opressors. Aprenent a ocupar
les terres per fer-les treballar, com fa el MST del Brasil, aprenent a ocupar les empreses per fer-les produir
sense patrons, com els treballadors de fàbriques recuperades a Argentina, aprenent a ocupar les consciències
i els sentiments amb somnis que mereixin ser viscuts
i no amb propagandes que estimulen el consumisme i
l’alienació, com fan els zapatistes, aprenent a transformar la memòria en foc ardent, com les Madres de la
Plaza de Mayo, aprenent la lluita de la dignitat contra
els diners, que realitza quotidianament el poble cubà.
Espais de poder popular, que multipliquen l’experiència
en què s’assaja, com en un gegantí laboratori, la possibilitat d’una nova societat.
Un projecte que enfronti tota l’opressió
Les batalles anticapitalistes necessiten reunir les
demandes econòmiques i socials pel treball, l’habitatge,
la terra, l’educació, la salut, amb les batalles contra
totes les opressions. És necessari que les demandes de
gènere, que la lluita contra les discriminacions per l’opció sexual, religiosa, per raons ètniques, que les denúncies dels ecologistes, siguin part -i no secundària- d’un
programa que permeti unir en un bloc politicosocial
els qui pateixen diferents opressions, i al mateix temps
anar creant en els moviments populars noves relacions,
construïdes sobre la base de l’humanisme, del respecte,
de la tendresa, de la solidaritat. Relacions que comencin a anticipar, en les nostres experiències de poder
popular, de forja d’autonomia i autoconsciència, el
tipus de societat pel qual lluitem.
L’opció pel socialisme
L’opció pel socialisme sembla la perspectiva necessària a construir com a projecte civilitzador, en l’imaginari de milions de víctimes del capitalisme. L’opció
pel socialisme no pot ser, en cap cas, la repetició de
models o dogmes; sinó constituir en la perspectiva
mariateguiana, creació heroica dels pobles; o des de la
mirada de la teologia de l’alliberament, la realització de
l’opció pels pobres.
Opció pels oprimits. Experiència emancipatòria.
Creació d’homes nous i dones noves. Memòria dels caiguts. Sense perdre mai la tendresa, com ens demanava
el Che, florint en rebel·lions pel Continent que diu, que
anuncia que una altra Amèrica Llatina és possible. q

Text complet, a: http://latinoamericana.org/2004/textos

pas a la “conquesta” d’Amèrica, a fi d’instaurar el “nou
ordre mundial” del neoliberalisme.
Però aquesta etapa comença a revertir-se. Les polítiques neoliberals han portat els nostres pobles a un
estat de desesperació i cansament, que es reverteix en
crisi de governabilitat, i en l’oportunitat d’assajar propostes alternatives. Podem analitzar, en aquesta perspectiva, la potencialitat dels moviments populars que
van inaugurar l’enfrontament al TLC des dels confins de
la Selva Lacandona, dels que van portar Lula al govern
del Brasil, dels qui sostenen una perspectiva socialista a Cuba, o dels que van derrotar el cop imperialista
contra Chávez a Veneçuela. Podem sentir aquesta força
en les batalles que du a terme el moviment popular a
Bolívia, a Equador, a Argentina, a Colòmbia, a Centre
Amèrica. És una responsabilitat i un desafiament per
aquests moviments sostenir el rumb del projecte alternatiu, a partir de la intensa mobilització i el creixement
de les seves forces en la base social, agredida i colpejada per dècades de neoliberalisme.
La batalla cultural
El reconeixement d’aquest fet va requerir superar
la derrota produïda per les dictadures, i també exercir camins de reconstrucció dels moviments populars,
d’exercici de la seva autonomia, de recreació d’un
pensament revolucionari, que no fos tributari de les
mirades eurocèntriques o de les imposicions que sorgeixen de l’hegemonia conservadora mundial, sinó que,
recollint les diferents vessants teòriques i culturals del
Continent, anés elaborant un camí propi, que integrés
de manera sistemàtica les experiències produïdes en la
resistència cultural, política i social a totes les formes
d’explotació i dominació.
Un desafiament perquè una altra AL sigui possible,
és aportar a la creació d’una cultura llatinoamericana
els valors de la qual, idees, pensaments, símbols, siguin oposats als de la cultura que sosté i reprodueix la
dominació capitalista. La sistematització de les experiències dels moviments populars, com a camí per al
desplegament del pensament crític, revolucionari, per
a la creació teòrica col·lectiva, per a la forja dels moviments populars com a intel·lectuals col·lectius, per
a la formació política i ideològica d’una nova generació
d’intel·lectuals orgànics, és part dels desafiaments a
assumir en què l’educació popular pot auxiliar-nos, en
diàleg amb el pensament social, amb les cultures originàries, amb les aportacions que provenen del feminisme, i d’altres recerques emancipadores.

161

20
0
4

Un Altre consumidor és possible
Consum responsable i comerç just
JESÚS MORENO LED

Tarazona, Saragossa

Consum responsable
Sense pa, sense vestit, sense casa, sense treball,
sense cultura... ningú no pot viure amb dignitat humana. Necessitem consumir per viure. La ideologia liberal-capitalista dominant inverteix els termes: viure per
consumir. El tenir sobre l’ésser. L’egoisme sobre l’amor.
Les coses sobre les persones. El consumir sobre el viure.
Enfront del consum compulsiu (consumir per consumir, per sentir-se viu), el consum responsable per viure
dignament i solidàriament amb tots i amb tot.
+ Consumir menys per compartir més. En el nostre
programa de consum mai pot faltar la situació dels que
no poden consumir ni allò imprescindible per viure.
Això ens portarà a fer realitat, a encarnar el nostre
«deure d’ajudar amb allò propi «superflu» i, de vegades,
fins i tot amb allò propi «necessari» per donar al pobre
l’indispensable per viure». Entenent bé que el «superflu» no és el que ens sobra després de tenir-ho tot; les
coses supèrflues no existeixen: sempre necessitem més
si hem apostat per un estil de vida consumista. Allò
superflu és tot el que no ens fa falta un cop cobertes
les necessitats bàsiques. Llavors només queda el que és
necessari, que també s’està disposat a compartir.
+ Consumir amb la natura. Només allò que no la
danya, que no abusa d’ella, que no la destrueix. El que
malmet la natura ens malmet a nosaltres com a éssers
vius que formem part d’aquesta natura. Un consum
que respecti els boscos, l’aire, l’aigua, la capa d’ozó, la
biosfera... Eviteu tota mena de productes que violin la
mare natura. Encara que només fos per pur egoisme:
«Déu perdona sempre; l’ésser humà, alguns cops; la
natura, mai», com diu la saviesa popular.
+ Consumir selectivament. És necessari informar-se,
mirar les etiquetes i marques, conèixer-les. Com a criteri general podria servir això: no consumiu mai productes de transnacionals o nacionals que no respectin
la natura, que contaminin l’ambient, que malpaguen les
matèries primeres, que paguen salaris de fam als obrers
del tercer i quart món, que sagnen els països més empobrits i no hi inverteixen...
Serveixin alguns exemples. Michael Jordan, el jugador de bàsquet, rebia a l’any 20 milions de dòlars
per fer publicitat de la marca NIKE. Aquests 20 milions
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són una xifra molt superior a la suma total dels sous
que, durant un any, cobren els milers d’indonesis -molts
d’ells nens- que treballen per a NIKE.
NESTLÉ va reclamar a Etiòpia sis milions de dòlars
com a indemnització per la nacionalització, el 1975,
d’una empresa Nestlé per part del govern. Etiòpia és un
dels països amb més fam. La suma reclamada li suposa
a Nestlé el 0,007% dels seus ingressos anuals. Una
autèntica misèria per a la marca, i quelcom vital per a
Etiòpia. I el més greu, si és possible: el govern etíop
es va haver de declarar disposat a pagar perquè portar
penjat el cartell de morós li tanca les portes dels préstecs dels organismes internacionals i provoca la fugida
de qualsevol inversor estranger. Com s’ajuden els grans
d’aquest món! La facturació anual de Nestlé és 13 vegades superior al producte nacional brut d’Etiòpia...
L’empresa KRAFT, propietària de SAIMAZA, obté
grans beneficis de les seves marques de cafè, mentre
paga als petits productors tan poc, que moltes famílies
no poden fer front a les necessitats bàsiques. “És una
injustícia que quatre grans transnacionals controlin el
mercat del cafè. És injust que siguin cada cop més i
més riques a costa de la nostra fam i misèria». Però,
això sí, Kraft ha presentat el seu balanç econòmic anual que l’últim any ha reflectit un increment de beneficis
del 80% .
La llista es pot allargar. Moltes de les marques
més famoses estan fabricades amb salaris d’autèntica
misèria en el Tercer i Quart Món. Es tracta, per tant de
consumir productes i marques de què sapiguem del cert
que no són producte de tanta injustícia.
Comerç just
“L’actual funcionament del comerç internacional
és una de les causes estructurals de l’empobriment de
molts països del Sud. L’anomenat comerç just és, no
la solució, però sí que una forma d’implicar-se en una
pràctica eficaç de solidaritat amb els pobles del Sud
que ataca aquesta causa. És, a més a més, una pràctica
en què tots estem implicats”. (Francisco Porcar).
Comerç just s’oposa a comerç lliure. Parteixen de
«filosofies» diametralment oposades. Una filosofia del
compartir, de la justícia, dels drets dels pobres enfront
d’una filosofia del negoci, de l’acaparar, de la margi-

Actualment ja és present en molts països. A Europa ja
hi ha unes 10.000 botigues de comerç just, que solen
presentar-se com a «botigues solidàries».
Plantejades així les coses, no és estrany que ens
costin una mica més els productes del comerç just.
Però sabem per què i perquè. Aquesta proposta només
es pot acceptar des de la generositat i des de la «filosofia» a la qual hem fet referència. Perquè sabem que
fem quelcom important: l’intercanvi amb els empobrits
d’aquest sistema no és de donatius conjunturals (tot i
que encara necessaris), sinó de solidaritat innovadora,
d’intercanvi més just. Paguem el que hem de pagar
perquè cobri i visqui dignament qui ha de cobrar i té
dret a viure amb dignitat.
Junts, coordinats, units
Necessitem comunicar-nos entre nosaltres. Boca a
boca, carrer a carrer, grup a grup... S’ha d’ampliar la
comunicació interpersonal amb el contacte i la unió a
organitzacions populars de base, a iniciatives d’escoles,
d’universitats, de sindicats, de veïns, de comunitats
religioses... Hem d’emprar els mitjans de comunicació,
en la mesura que puguem, i els nostres, per molt senzills que siguin.
Cal boicotejar directament, amb la nostra acció
personal i familiar i fent-ne prendre consciència a tots
els consumidors, totes les marques i productes que amb
tota seguretat sapiguem que estan a l’òrbita de l’imperialisme comercial del mercat. Unir-nos a campanyes
amb aquest objectiu o crear-les nosaltres allí on visquem. Proclamant noms concrets. Tots els consumidors
hem de prendre consciència que aquest tema ens afecta
i que el nostre esforç, unió i compromís no seran en va.
Nestlé, en l’afer que hem citat, va rectificar en part per
la pressió de determinades ONG.
Els consumidors podem fer tot això. Per a això, hem
de convertir el nostre consum necessari en un medi de
fer front al poderós mercat lliure i imperialista. No se’ns
demana un esforç afegit. Sí que se’ns demana de ser
coherents amb el que sabem i pensem i ser ètics en la
nostra actuació personal i familiar. Sí que se’ns demana
dedicar una mica de temps a seleccionar els productes
que comprem. Sí que se’ns demana superar la temptació tan freqüent que “com que la majoria no ho fa, no
servirà de res, les grans companyies no ho notaran”. Sí
que ho notaran, encara que no sigui tant com voldríem.
Per què no pensar que l’extensió d’accions així sí que és
possible i que arribarà el dia en què milions de persones frenem l’enriquiment indecent dels que ja neden en
q
l’abundància?

Text molt més ampli, apte per treballar-lo en grups, a: http://latinoamericana.org/2004/textos

nació dels pobres, de l’enriquiment dels ja enriquits...
Aquestes filosofies porten amb si actituds i objectius
distints.
El comerç lliure persegueix l’augment dels guanys
dels que ja són amos dels diners. Persegueix mantenir
i augmentar el nivell de benestar i consum dels que
vivim als països enriquits a costa d’altres. Multiplica
els productes, cada cop més innecessaris de cara a una
vida sanament humana i solidària. Cada cop tenim més
trastos inútils i sobrants.
El comerç just se centra en les persones i en la seva
dignitat. El seu objectiu no és l’enriquiment dels rics
i el major consum dels que ja consumim massa, sinó
que pretén que visquin amb dignitat les persones que
produeixen amb el seu treball allò que consumim els
que tenim diners. Per a això, el comerç just elimina els
intermediaris abusius entre productor i consumidor. Els
productors reben un salari just que els permet viure
dignament i són els primers beneficiats, encara que als
consumidors ens costi una mica més, perquè els productes no són tan massius, però sí més naturals.
Anem als exemples. Amb una hora de treball un
obrer espanyol pot comprar 4 kg. de pa; un treballador
nigerià podrà comprar 300 grams de pa. És conseqüència del comerç lliure: paga poc a l’obrer de Nigèria,
però, pel que ell produeix, en el Primer Món es paga
un preu elevat. De cada euro que paga l’espanyol en la
botiga pel cafè, el nicaragüenc amb la seva família en
rep un 5% aproximadament. I és que el preu d’aquest
cafè ha estat fixat a la Borsa de Nova York. I allà el
camperol nicaragüenc o el nigerià o el brasiler no és
que els importi gaire.
El comerç lliure porta als països a conseqüències
com aquestes: països amb problemes d’alimentació i de
fam exporten gran part de la seva producció agrícola.
Malàisia, el 73%; Gàmbia, el 60%; Sri Lanka, el 57%;
Kenya, el 46%. L’agricultura de molts països del Sud
està orientada a produir per exportar als països del
Nord. Perquè el Nord consumeix fins i tot de manera
exòtica. Ni els grans terratinents, ni les grans transnacionals produeixen per eradicar la fam ni la pobresa,
sinó que produeixen explotant i van guanyant i guanyant i guanyant.
El mercat i el comerç justos són impulsats per diverses ONG i comunitats religioses que compren directament els productes a cooperatives de treballadors o a
cooperatives creades per aquestes mateixes organitzacions i els comercialitzen sense intermediaris, pagant un
preu just als treballadors. Va néixer a Holanda el 1969.
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Unes noves relacions de gènere són possibles
Ivone Gebara

Camaragibe, Brasil

Hi ha problemes socials que percebem a primera
vista. No necessitem gaire esforç per adonar-nos de la
fam dels nens, de la desocupació o de la falta de salut
dels pobres. És fàcil veure que el món pateix guerres
impressionants, expressions del poder imperialista
d’alguns pobles sobre altres. Salta a la vista la precarietat dels transports col·lectius en algunes ciutats i
l’absència de sanejament públic.
No obstant això, quan es tracta de revisar les relacions socials -que són també relacions de poder- entre
dones i homes, no sempre percebem aquesta problemàtica a primera vista. Estem tan habituades/ats a
viure certs papers socials, que ens sembla que formen
part de la pròpia natura humana. Pensem que els models de ser home i de ser dona sempre han estat així
i, per tant, han de ser així. Rares vegades pensem en
els processos d’evolució històrica i cultural, en les
trobades entre cultures, en les influències recíproques.
Rares vegades ens adonem de forma existencial que
són els diferents grups i persones en les relacions
diferents els qui creen les seves interpretacions antropològiques i socials.
Quan comencem a reflexionar sobre les relacions
entre dones i homes, ens adonem que gairebé espontàniament les nostres societats atribueixen més poder,
major valor, una força organitzativa més reconeguda,
una força política més poderosa als homes, i deixen
les dones en segon pla. Nosaltres mateixes, les dones,
molts cops acollim aquesta condició particular com si
la natura o les forces divines haguessin fet una divisió de capacitats i papers, de forma que només ens
quedés acceptar amb submissió l’evident força masculina. La radicalització d’aquesta forma d’organització
social marcada per l’absència del fet femení en els
nivells decisoris més amplis va començar a accentuar
una sèrie de disfuncions socials, així com la percepció que aquesta manera d’organitzar-se socialment
generava grans injustícies. Les primeres a detectar
i denunciar aquestes formes d’injustícia i violència
contra les dones van ser les feministes, organitzades
en moviments socials amb l’objectiu d’afirmar la dignitat igual de les dones i la seva ciutadania integral.
Per aquesta raó, el fet d’abordar qualsevol problema a
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partir de la noció de gènere s’ha de situar en aquest
procés de reivindicació de les dones d’una nova relació
social entre dones i homes. No es tracta, doncs, d’un
abordatge només per a dones, sinó d’un abordatge que
revela la intimitat de les nostres relacions de poder
tant a nivell públic com a nivell domèstic. No es tracta
d’un ajustament fet per les dones a aquesta estructura
política i social jeràrquica dominada pels homes, com
si fos una concessió o com si fos l’ideal a ser seguit;
es tracta que juntes i junts creem noves relacions de
comprensió i de convivència.
Avui molts moviments socials creuen que és inacceptable el manteniment de la desigualtat antropològica, social i política que ens ha governat durant
segles, i busquen camins per a la construcció de
noves relacions. Estem percebent que s’imposa una
nova comprensió de l’ésser humà, dona i home. I que
aquesta nova comprensió ha d’acompanyar la creació
d’un nou ordre social i polític, nacional i internacional.
Noves relacions mundials impliquen noves relacions
de gènere. Noves relacions mundials impliquen una
nova comprensió del lloc de l’ésser humà -dones i
homes- en el conjunt de les institucions socials i en
els ecosistemes. No obstant això, sabem bé que un
nou món de relacions no es fa d’avui per demà. Es prepara lentament, al llarg de segles d’història, fins que
aconsegueix tenir major visibilitat i passa a integrar
els nous comportaments socials. Depenent dels grups,
persones, temps i interessos, la sensibilitat per a un o
altre problema social és major o menor.
La qüestió de la igualtat entre homes i dones, la
igualtat de gènere, sobretot en relació als drets, ha
estat una llarga lluita encapçalada sobretot per les
dones de moltes parts del món. Constatem, no obstant
això, una forta resistència als canvis antropològics i
culturals o, en altres termes, als canvis en relació a
la comprensió de la nostra pròpia identitat històrica.
Aquest és un dels desafiaments que estem afrontant
fa ja més de cent anys, si comencem a comptar dels
primers esforços feministes mundials.
Les nostres diferents cultures llatinoamericanes, i
fins a es podria dir, les cultures de tot el món, estan
marcades per una comprensió jeràrquica de l’ésser

humà. Sembla una comprensió omnipresent. El valor
de l’ésser humà és predeterminat a partir de la seva
riquesa, el seu lloc social, el seu color i el seu sexe. I,
en aquesta escala jeràrquica de valors, les dones gairebé sempre són considerades socialment inferiors. No
podem ara analitzar les causes d’aquesta consideració.
Les seves arrels són profundes i les hipòtesis interpretatives, les més variades. El que més ens importa en
aquest moment és percebre que s’està fent un gir en
la comprensió que tenim de nosaltres mateixos/es. En
diverses parts del món, les dones no sols han reivindicat el dret al vot, sinó la participació política en les
grans decisions dels seus respectius països. Elles han
reivindicat igualment el dret a l’autonomia i a la decisió, o sigui, el dret de no ser predefinides a partir dels
papers que la societat patriarcal i jeràrquica els assigni. Elles han contestat els models masculins de pensar
el món explicitant el caràcter particularista de la ciència masculina. Foren capaces, en diferents llocs, de
salvaguardar la memòria dels seus fills i esposos morts
en guerres, dient «no» a la violència de les armes i
reclamant animosament una actitud de rescabalament
de danys, als poders constituïts. Elles estan revisant
també la pròpia comprensió de les seves cultures i de
les diferents expressions religioses que legitimen la
dominació femenina de diferents maneres. S’¡ha desenvolupat una nova manera de pensar i viure les tradicions religioses en diferents llocs del món, encara que
les institucions religioses funamentades en estructures
patriarcals de pensament i comportament són les que
més han resistit al diàleg amb els moviments feministes i als canvis actuals.
Malgrat això, són molts els grups de dones que
busquen rescatar l’autoestima femenina amb aspiració
a una capacitació social i política que podrà crear
relacions més justes en tots els nivells de la vida
humana. Aquest procés ha portat també a diferents
grups d’homes a pensar novament la seva identitat. I
això perquè les relacions humanes estan marcades per
una reciprocitat en les relacions i una interdependència en els comportaments. La revolució antropològica
provocada per les dones no pot ser ignorada pels
homes. No naixem per viure en guetos separats, o en
illes aïllades, sinó per construir a partir de les nostres
semblances i diferències el món que volem. Per aquesta raó, molts homes no sols han reflexionat la qüestió
de gènere com a part de la seva vida quotidiana, sinó
que han procurat repensar en grup la seva nova iden-

titat personal i social. En aquesta línia, dones i homes
formen part de la construcció d’un nou món, un món
de justícia possible. Es tracta, per tant, de crear relacions més democràtiques i igualitàries, relacions que
han de ser presents com a ferment en totes les nostres
activitats. Així, totes les nostres activitats, els nostres
pensaments i accions han de ser tocades pel ferment
de la igualtat i de les noves relacions democràtiques.
Escriure sobre això pot semblar fàcil. La gran dificultat és sens dubte la pràctica quotidiana. El nostre
cos ha estat en certa forma modelat per repetir la
dansa patriarcal dels nostres costums, pensaments,
creences i concepcions de la vida. Molts cops intentem
fer noves passes, però és com si les nostres passes
només sentissin seguretat en les formes tradicionals
de la socialització del nostre cos. Volem la novetat,
però el nostre cos sembla repetir els vells moviments
apresos secularment. Per això, Se’ns imposa un auster
exercici de canvi. La nostra creença que un altre món
és possible hauria de passar als moviments del nostre
cos, encara que d’una forma lenta i imperfecta. Els
canvis culturals -ja ho sabem- es donen de forma lenta, ja sigui constant, interrompuda o imprevisible. El
mateix passa amb els altres nivells de la vida humana.
Els canvis econòmics i les polítiques més solidàries
i democràtiques no es fan per decret. Habituades als
sistemes jeràrquics autoritaris, tenim dificultat, per
exemple, d’acceptar en la vida diària nous comportaments ètics que tinguin a veure amb el respecte al bé
comú, amb l’atenció de la natura o el nostre medi ambient. Seguim el comportament habitual de les masses
sense adonar-nos que tot canvi exigeix el nostre esforç
i disciplina.
Per això, totes les iniciatives de canvi necessiten
grups o comunitats capaces de donar-nos suport en
els canvis que volem viure. Un nou món a partir d’una
perspectiva igualitària entre el gènere femení i el
masculí ha de tenir com a base un grup constituït per
nosaltres mateixes/os, capaç d’avaluar la nostra comprensió del món i ajudar-nos a fer noves passes en el
clarobscur de la nostra història.
I, a banda d’això, hem de ser conscients que els
nostres progressos no es faran de forma lineal. La
nostra història té alts i baixos, avanços i retrocessos.
L’important és acollir aquesta condició fràgil de la
nostra existència històrica i apostar per l’ajuda mútua
perquè un món més just, un nou ordre nacional i internacional siguin possibles.
q
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Prop0stes per a «un altre món possible»

TERRA, SOCIEtat i AGRICULTURA
João Pedro Stédile

1. La natura
El nostre planeta està en perill, ens alerten els
científics i filòsofs. El capitalisme nord-americà està
imposant un mode de vida consumista que inviabilitza
la renovació dels recursos naturals del planeta. Menys
del 10% dels més rics del món, del Nord, s’han donat
el dret d’apoderar-se de tots els recursos, i els utilitzen
al seu capritx. Si continuem així, no hi haurà «un altre
món» per a ningú.
Per això, és urgent que defensem la biodiversitat
del nostre planeta, la qual cosa inclou tots els béns de
la natura, els ecosistemes i les cultures dels pobles. La
biodiversitat inclou totes les diferents formes de vida
vegetal i animal, les relacions humanes i econòmiques,
els hàbits i cultures de les persones, les formes de
govern. La diversitat és la nostra pròpia forma de vida.
I hem de defensar-la. Hem de respectar i protegir per
a les generacions futures, tots els recursos naturals del
nostre planeta: terra, aigua, fauna i flora. I utilitzar
tècniques de conreus agrícoles que produeixin aliments
sans i respectin el medi ambient.
Cal reduir els nivells estúpids de consum dels països anomenats desenvolupats, i usar de forma més
igual els recursos, perquè tots els éssers vius del nostre
planeta -humans, animals i vegetals- tinguem una vida
més saludable i llarga.
2. L’ús de la terra
La terra és un bé de la natura i ha de servir en
primer lloc per atendre la vida en benefici de la Societat. Per això defensem la democratització de la seva
propietat i del seu ús. Estem contra la concentració de
la propietat de la terra i el seu ús per explotar altres
persones o altres pobles. Defensem una reforma agrària que garanteixi a tots el dret de treballar la terra i
democratitzi la seva propietat, prioritzant les formes
familiars, socials i cooperatives. Defensem el dret dels
camperols a organitzar-se de les més diferents formes
en les seves comunitats i locals d’habitatge. Defensem
la necessitat que els governs i Estats protegeixin i estimulin l’agricultura familiar, camperola i cooperativa,
amb polítiques agrícoles adequades de preus, assistència tècnica, assegurança i garantia de comerç, com a
forma de produir aliments i preservar la cultura.
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I sobre la propietat i ús de la terra pesa una responsabilitat social: hem d’usar-la per produir aliments
i primeres matèries en benefici de tots, amb respecte
a la renovació dels recursos naturals, com diu la dita
hindú: «No heretem la terra dels nostres pares: ens la
presten els nostres fills».
3. Sobirania alimentària
Hi ha 900 milions d’éssers humans que passen fam
cada dia. Especialment dones i nens, que viuen a l’hemisferi Sur del planeta. I el seu nombre, en comptes de
disminuir, com ens prometien els governs cada cop més
grassos dels països rics i els seus organismes internacionals, augmenta cada any. Prop de 80 milions d’éssers
humans passen a ser famolencs cada any.
Totes les doctrines i teories ens han ensenyat que
un poble només és lliure, sobirà i digne si té el dret i
la capacitat de produir els seus propis aliments. Com
imaginar una comunitat, un poble, una nació que per
alimentar-se i sobreviure depèn d’altres? Al llarg de la
història de la Humanitat tots els pobles i comunitats
han aplicat aquest principi. Però ara, en el capitalisme,
l’acarnissament monopòlic de les empreses transnacionals vol imposar-nos el control sobre els nostres aliments perquè el poble es faci esclau dels seus lucres.
Defensem la sobirania alimentària com un dret que
cada poble té de produir, de forma independent, els
seus propis aliments, sans, amb qualitat, per atendre
a tota la Societat. Els aliments no són mercaderies. La
seva producció i distribució no han de quedar sotmesos
a les regles del mercat capitalista.
4. Llavors: patrimoni de la Humanitat
La Humanitat ha arribat a on és gràcies a la forma
democràtica de producció i ús de les llavors. Però ens
estem enfrontant a un greu risc. Prop de 8 grans empreses transnacionals, com la Cargill, la Monsanto, la
Du Pont, les Bungi, la Sygenta, etc. volen controlar i
impedir que els camperols produeixin les seves pròpies
llavors. Per a això volen imposar les llavors transgèniques. Fan mutacions genètiques en laboratoris i camps
experimentals, per vincular la productivitat amb l’ús
intensiu de l’agrotòxic, l’únic objectiu del qual és el
lucre. Ja han desenvolupat fins i tot dues tècniques
satàniques: la primera, incorporar a les llavors l’efecte

no hi hagi ja una empresa automobilística o petroliera,
sinó la xarxa de supermercats nord-americans Wal-Mart!
6. Comerç agrícola
A l’Índia no hi havia fam quan l’Estat comprava les
collites, les emmagatzemava i les venia a la població
en el temps d’entre collites. Ara la fam ha tornat a
l’Índia, després que el govern neoliberal va prendre a
l’Estat el comerç agrícola i el va entregar a les empreses transnacionals d’origen nord-americà, que van a
l’Índia no per combatre la fam i la pobresa, sinó només
per augmentar els seus guanys. Com ho fan? A l’època de la collita, compren les collites dels agricultors
hindús i les exporten als països que estan en època
d’entrecollita, i així obtenen guanys. Quan arriba l’entrecollita a l’Índia, compren a preus baixos als veïns
que estan en època de collita i els revenen als hindús a
preus alts. Així, la fam ha tornat als camps de l’Índia,
per aquest progrés que diuen que és la globalització
del comerç agrícola manipulat per algunes empreses
transnacionals.
El comerç agrícola no pot ser instrument d’explotació dels agricultors, dels consumidors o d’un país per
un altre. S’ha de basar en relacions d’igualtat i d’intercanvi just entre els pobles. Els aliments no poden ser
comercialitzats com una mera mercaderia per obtenir
avantatges econòmics i polítics.
Els aliments no són mercaderies. Són aliments! i
la regla de compra i venda ha d’estar subordinada a la
seguretat social de les poblacions.
7. Els valors humanistes i socialistes
El capitalisme està imposant falsos valors. Predica
i practica l’individualisme, l’egoisme i el consumisme
com si fossin valors. No són valors, són desviacions
burgeses de superindividualisme antisocial que impedeix el desenvolupament harmònic de qualsevol societat. Per això porten dins seu la violència, la desigualtat, la injustícia, la rebel·lió, el crim.
Les relacions socials en les nostres societats, han
d’estar basades en el conreu dels valors, que la Humanitat va construint al llarg de mil·lennis, com la
solidaritat, la justícia social i la igualtat. No són només
declaracions de principis: han d’orientar el nostre comportament quotidià, els nostres moviments, organitzacions, règims polítics i Estats.
La societat només tindrà futur si conrea els valors
històrics, humanistes i socialistes. Totes les altres societats basades en l’individualisme están condemnades al
fracàs. Més aviat que tard!
q

Text més ampli, a: http://latinoamericana.org/2004/textos

«Terminator», que esterilitza el fruit de la llavor transgènica i amb això obliga l’agricultor a comprar cada
any, novament, les llavors a l’empresa. La segona és el
component «traitor», que condiciona el creixement de
la planta a l’aplicació de determinat agrotòxic, venut
per la mateixa empresa.
Les empreses capitalistes volen transformar l’agricultura en productora de dòlars, simplement això. Però
nosaltres, el que necessitem és una agricultura que
produeixi aliments! Lucre versus aliments. Explotació
versus vida. Aquesta és la nostra batalla actual.
Per això defensem el principi que els agricultors i
les seves comunitats tenen el dret i el deure de produir
les llavors. Defensem la biotecnologia como un procés
permanent de millora de varietats i races d’animals,
respectant sempre la natura. Estem contra la utilització de llavors transgèniques sobre les quals no hi hagi
seguretat per a la salut dels agricultors, dels consumidors i del medi ambient. Estem contra el monopoli del
comerç de llavors per empreses transnacionals.
5. Agroindústria
El procés d’urbanització del nostre planeta ha portat a la necessitat de la industrialització dels aliments.
És el progrés tècnico aplicat a la conservació dels aliments per garantir el seu transport a grans distàncies i
garantir l’abastament de la població que viu apilada a
les ciutats, així com l’emmagatzemament durant llargs
períodes, ja que els productes del període de la collita
no aconsegueixen ja alimentar tota la població.
Però l’agroindústria està sent utilitzada per les
grans empreses com una forma d’explotació dels treballadors, concentració de poder econòmic i poder polític.
Proposem que les agroindústries siguin distribuïdes per
l’interior dels països i estiguin organitzades en formes
associatives i cooperatives, perquè els seus treballadors i agricultors es beneficiïn del seu progrés tècnic.
L’agroindústria pot ser un instrument per distribuir el
progrés territorialment en els nostres països, per donar
treball a la nombrosa població jove de l’interior que
desitja ocupacions més qualificades i vol continuar
perfeccionant els seus coneixements. Les agroindústries poden ser un instrument de distribució de riquesa,
de renda, perquè el valor agregat en els aliments sigui
distribuït als vertaders productors de la riquesa, i no
als intermediaris, i molt menys als grans grups multinacionals que volen controlar el comerç dels aliments
a tot el món. No és casualitat que durant l’any 2003,
encapçalant la llista de les majors empreses del món,
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La filosofia de l’imperialisme en la història
Eduardo Hoornaert

Salvador, BA, Brasil

1. Des dels temps en què sorgeixen les primeres
ciutats, fa vuit mil anys, a Mesopotàmia, la història
de la humanitat s’identifica amb la història de l’imperialisme. En el moment en què una ciutat prospera
prou com per poder subjugar-ne una altra i així crear
més riquesa per a ella mateixa, aquesta ciutat no
vacil·la a fer la guerra. Més tard les nacions fan el
mateix, i així ho fan avui els blocs internacionals. És
la regla. Per això, molts llibres d’història són simplement un llistat de guerres i lluites pel poder.
És a Mesopotàmia, una vall fèrtil amb dos rius
importants, el Tigris i l’Eufrates (l’actual Iraq), on
sorgeixen les primeres ciutats i les primeres guerres
d’expansió. La informació prové de les incisions cuneïformes escrites en llistons de fang que l’arqueologia
avui desenterra en grans quantitats en tota la vall.
Aquests llistons contenen informacions precioses
sobre la forma en què els camperols de Mesopotàmia
interpreten la seva vida. La història que expliquen és
gairebé invariablement la història dels déus, plena de
borratxeres i combats, victòries i grandeses, vertader mirall de la vida dels grans de la terra. No falten
déus ni deesses, ni al cel ni a la terra, ni als inferns.
Es compten fins a 1800 divinitats, amb les quals el
camperol dialoga submís i ple de reverència. L’única
cosa que pot esperar del seu déu (del seu senyor) és
la generositat, una ajuda en l’extrema necessitat. Els
camperols acostumen a viure plens de por.
Per a l’imaginari imperial, el món és una gran organització de temples. Cada déu, dels 1800, té el seu
temple. Amb l’imperi babilònic emergeix un déu major
que tots els altres: Marduk, imatge celeste de l’emperador. Ell transforma Babilònia en el centre del món.
El seu temple controla gran part de les terres millors
de la vall i imposa tributs sobre tota la producció. Els
esclaus de la terra en realitat són esclaus del gran déu
Marduk. A ulls del poble, el rei té el seu poder pel fet
de ser ministre dels temples. Ell va de ciutat en ciutat, o sigui, de temple en temple.
2. Cal estranyar-se que el model imperialista, des
de les seves primeres experiències mesopotàmiques
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fins a l’actualitat, hagi rebut tant de suport per part
de filòsofs, polítics i religiosos. Almenys, aquelles
filosofies polítiques i religions que van ser àmpliament
divulgades, sempre van donar suport a la idea imperialista. Encara que ens sembli observar cada dia que
la gran majoria de les persones mantenen una sana i
alegre visió pacífica de la vida, podem observar també
que les filosofies més divulgades entre el poble són
contràries al sentiment de felicitat que l’univers en
què vivim inspira, i prefereixen una visió ombrívola i
guerrera del món.
Des de fa segles, els filòsofs més crítics de Grècia
consideren necessari l’imperialisme i inevitable la
guerra. Un dels primers filòsofs grecs, Heràclit (segles
VI-V aC), formula aquest pensament en una frase
lapidària: La guerra és l’origen de tot. Quan Prometeu
va robar el foc de l’Olimp, era per fondre ferro i fer
armes, i amb això iniciar el progrés humà. La guerra
crea progrés. Tot el que l’ésser humà crea té el seu
origen en la guerra, en el ferro i en el foc: les ciutats,
els països, les famílies, les propietats, els negocis, les
corporacions, en fi, la vida social. És veritat, diu Heràclit, que les persones pateixen sota la llei de la guerra, però han de recordar que hi ha una llei còsmica,
més enllà de la nostra observació, que apunta a crear
l’harmonia a l’univers i que inevitablement comporta
la necessitat de la guerra. El ferro governa el món, la
guerra és un mal necessari.
Això és el que dicta la raó pràctica. Si vols la pau,
prepara la guerra. Des de Plató fins a Bush, Blair,
Berlusconi, Chirac... els polítics pensen que el món
millora fonamentalment per l’ús de la raó pràctica,
la guerra justa, o sigui, una guerra realitzada amb
la pretensió d’aconseguir la pau. Ja Plató i Aristòtil
garanteixen una societat de benestar per a tots, sempre que sigui dirigida pels aristòcrates, o sigui, els
més dotats de raó pràctica. Aristòtil arriba a fer una
experiència concreta amb el jove príncep Alexandre de
Macedònia, de qui es converteix en preceptor. Resultat: en una campanya militar fulgurant, Alexandre el
Gran forma en pocs anys un nou imperi.

molt menys a les vel·leïtats de les emocions.
Però no sols els religiosos es deixen portar per la
filosofia imperialista. Amb els temps moderns, aquesta
arriba a impregnar la cultura occidental com un tot.
La idea se secularitza amb Hugo Grotius d’Holanda,
que ensenya que no cal tenir en compte el que les
persones senten, volen, pateixen i desitgen, sinó el
que la llei eterna de la guerra i de la pau dicta. A
través de Tomàs Hobbes i John Locke aquestes idees
desemboquen finalment en les terribles ideologies del
segle XX com el nazisme, l’estalinisme, el franquisme,
el salazarisme, i avui, en el començament del segle
XXI, continuen més vives que mai.
Davant de tot això, la discussió sobre guerra i
pau que es va fer una mica per tot arreu durant la
segona part del segle XX, ha provat àmpliament ser
insuficient, i fins a superficial. Els crits de “guerra
mai més” van omplir els carrers, i van quedar en això,
per falta d’arguments definitius. El gran senyor de la
guerra avui obeeix fidelment el paradigma d’Heràclit:
és necessari desviar la mirada de les llàgrimes de les
dones iraquianes i dels nens afganesos i palestins,
mirar la Sa Eminència la Guerra, perquè ella obeeix la
llei universal que regeix el món. La doctrina d’Heràclit
continua, doncs, inalterada, després de 2.400 anys.

Vegeu el text original més ampli, en portuguès, a http://latinoamericana.org/2005/textos

3. Després d’Heràclit, sorgeixen a Grècia diverses
filosofies que apliquen el seu pensament en l’educació
del poble. La més influent d’aquestes filosofies és l’estoïcisme, que sorgeix en el segle V aC i que per tant
ja porta 2500 anys acompanyant a la cultura occidental. Les seves idees són simples. A l’univers tot està
planejat per una Providència eficaç i incomprensible.
Els designis de la Providència són insondables, però
savis. Les coses de la vida estan marcades per endavant per una llei còsmica de saviesa inabastable. Els
éssers individuals han de conformar-se a aquesta llei,
han de carregar el pes amb calma, perquè el rellotge
del món ja ho marca tot i regula els temps i els llocs.
Les coses estan previstes des de sempre per un poder
misteriós que tot ho cuida, que estima l’ordre, la regularitat, el compàs de les coses, l’enquadrament de
les persones.
El problema principal està en el desordre de les
anomenades passions. L’ésser humà esclau del seu
cos i dels seus desitjos és un infeliç, està perdut. La
seva salvació consisteix primer que res en l’alliberament dels impulsos propis del cos, entre els quals els
més poderosos són els sexuals. El cos és la presó de
l’ànima, un pes per a la vida espiritual. L’ésser humà
ha d’alliberar-se per l’educació, o sigui, pel control
exercit per la raó i la consegüent voluntat sobre els
impulsos del cos.
El que ha de quedar clar en tot això és el nexe entre l’educació estoica i la política. La recerca del goig
i de la felicitat personal no combina bé amb l’ordre de
les coses, amb e l’statu quo imperialista. L’estoïcisme,
al contrari, no crea cap problema per als governants.

5. Malgrat tot, afortunadament, Amèrica Llatina
conserva la seva virginitat. Està sent considerada
-sobretot pels artistes- com un continent no estoic.
Això ve de lluny... El 1501 en observar la forma de ser
dels habitants de la costa brasilera, el famós viatjant
genovès Amerig Vespucci anota en el seu diari: Semblen més epicuris que estoics. I així segueixen avui,
refractaris a l’estoïcisme i a les filosofies ombrívoles
4. Aquest estoïcisme de la raó i de la voluntat
en general.
s’estén durant segles per tot l’univers hel·lenitzat
El poeta xilè Nicanor Parra testimonia: A Xile el
(que inclou l’imperi romà) i aconsegueix de ple els
nuclis cristians a partir de la segona meitat del segle saber i la rialla es confonen. Un altre poeta xilè, PaII dC. Clement d’Alexandria (III dC) escriu que l’esto- blo Neruda, escriu: Ah! Si amb una gota de poesia i
ïcisme combina bé amb el cristianisme. És seguit pels d’amor / poguéssim aplacar la ira del món! Un altre
xilè, l’historiador Maximiliano Salinas, insisteix en
Pares de l’Església dels segles posteriors. Tots opten
l’originalitat no estoica del Continent en descriure el
per l’enderrocament del principi del goig i la seva
caràcter propi del cristianisme llatinoamericà.
substitució pel principi de la penitència. Agustí (V
Però, els amics de la rialla i els refractaris a l’esdC) coneix bé l’estoïcisme i el col·loca com a base de
la seva teologia. La seva influència és immensa en la toïcisme, seran també enemics de l’imperialisme? Serà
formació de la cultura occidental. El mateix es diu de veritat que la voluntat positiva a favor de la rialla, del
Tomàs d’Aquino (XIII), que ensenya que hi ha una llei goig i de la felicitat és capaç de vèncer les armes de
eterna, una llei que no estaria subjecta a cap canvi, i la guerra que habiten dins cadascú de nosaltres? q
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Transgènics: llavors de l’Imperi
Horacio Martins

Curitiba, PR, Brasil

Les persones es relacionen amb les llavors nadiues
o criolles, d’una manera afectuosa. Instintivament,
o per mediació simbòlica en els usos i costums, les
persones saben que les llavors tenen en les seves
entranyes la història d’un patrimoni genètic ple de
diversitat.
Les llavors criolles han estat guardades, reproduïdes i millorades mil·lenàriament pels camperols i els
pobles indígenes de tot el món. Els han garantit, a ells
i a tota la humanitat, la diversitat etnicoambiental
que heretem. Han servit com a aliment per al cos i per
a les emocions. Vehiculen creences en les relacions
místiques amb el sagrat, uneixen els diferents quan
esdevenen aliment en la quotidianitat de la vida social, amb el seu significat d’aliment potencial que pot
ser repartit entre els que necessiten sembrar evoquen
la solidaritat, i es deixen latents perquè despertin com
la genealogia d’un insospitat esdevenir, d’una nova o
renovada relació dels éssers humans amb la natura.
Però aquesta presència mil·lenària de les llavors
criolles pot quedar interrompuda. La voracitat de les
grans empreses capitalistes multinacionals que conformen el nou imperi neoliberal, està destruint els llaços
afectius entre l’ésser humà i la natura. Les llavors
criolles s’estan substituint massivament per llavors
híbrides i, més recentment, per llavors transgèniques.
Mentre les llavors criolles són patrimoni de tota la
humanitat, les llavors transgèniques han estat creades
i són propietat privada de les empreses multinacionals
nord-americanes.
Què tenen de diferent les llavors híbrides i les
trangèniques, respecte a les criolles? Mentre aquestes
poden ser plantades i reproduïdes any a any, segons
els interessos dels pobles que les conreen, les híbrides
van perdent la seva capacitat genètica (vigor híbrid)
de reproducció. Com a màxim aguanten dues collites.
A partir d’aquí comencen a perdre el seu vigor. En
aquesta situació, el camperol es veu obligat a comprar
llavors híbrides cada cop que vol sembrar.
També, les llavors transgèniques són de propietat
privada de les empreses multinacionals, a partir de
la protecció -mitjançant patents- com a organisme
genèticament modificat. Per utilitzar aquestes llavors
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transgèniques el camperol haurà de pagar els cànons
exigits, podrà ser processat jurídicament, i haurà de
pagar centenes de vegades el valor de la llicència
normal de sempre determinada per les empreses multinacionals. Per controlar qui utilitza les llavors transgèniques, aquestes empreses creen «policies genètiques»
que fiscalitzen les terres plantades pels agricultors.
Aquestes policies es tornen més i més un instrument
de control i opressió de l’imperi sobre els pobles.
Ja hi ha la tecnologia que impedeix que les llavors
transgèniques siguin ressembrades. Així, les llavors
que es recullen són estèrils. Aquesta tecnologia terminal -en anglès terminator- crea mecanismes genètics
que impedeixen que la llavor transgènica es reprodueixi després de la primera collita: són les denominades
llavors suïcides. Entre els propietaris de patents de
llavors terminals hi ha les majors corporacions de llavors i agroquímiques del món, com Syngenta, Monsanto, DuPont, BASF i Delta & Pine Land. El departament
d’Agricultura dels EUA (USDA), està posant a disposició
de la comercialització altres tecnologies més sofisticades com les «Tecnologies d’utilització restringida genèticament» (TRAITOR), que poden ser adoptades, per
exemple, en llavors modificades genèticament perquè
es desenvolupin només en presència d’un agrotòxic
o d’un fertilitzant patentat per la mateixa empresa
que produeix la llavor (cfr. RIBEIRO, Sílvia, Camponeses, biodiversidade e noves formes de privatização,
in CARVALHO, H. M. (org.), Sementes, Patrimônio do
Povo a Serviço dóna Humanidade, São Paulo, Expressão
Popular, 2003, p. 51-72).
L’artificialització continuada de les llavors per les
tècniques de manipulació i transferència genètica
produeix éssers estranys a l’univers diversificat de la
natura. Les llavors genèticament modificades, successores de les llavors híbrides, trenquen la convivència
harmoniosa ésser humà/natura, eliminen abruptament
la mediació simbòlica que els grans de les llavors criolles han proporcionat durant milers d’anys entre les
persones i els pobles. Aquestes llavors deixen de ser
herència social, per tornar-se objectes produïts per
grans empreses capitalistes de l’imperi neoliberal al servei del control monopolístic en la producció d’aliments.

la imposició subliminar per la dieta oferta. Aquesta
nova forma de tirania és conseqüència de la reducció
creixent de la diversitat de les llavors, així com de la
seva artificialització per la producció de llavors transgèniques.
Malgrat aquesta massiva ofensiva dels grans grups
econòmics multinacionals de l’imperi, hi ha hagut
des del final de la dècada dels 70, amb intensitat i
temes variables, resistència a aquestes ofensives. Es
podria resumir en cinc les àrees interlligades en les
quals s’han donat aquestes resistències: defensa de la
diversitat de les llavors nadiues i/o criolles, denúncia
de l’erosió genètica per la reducció de la diversitat
del germoplasma, riscos de l’enginyeria genètica en
la manipulació de la vida, negació del dret a patents
biològiques i afirmació de la sobirania alimentària dels
pobles de tot el món.
La qüestió central d’aquestes lluites socials de
resistència és la defensa i restauració de la diversitat
biològica i ètnica. A més a més, les organitzacions de
la societat civil en defensa del consumidor denuncien els perills dels aliments que contenen productes
transgènics i exigeixen la intervenció de les autoritats
sanitàries i ambientals per a la defensa de la sanitat
humana i ambiental.
El rescat, la guarda, la reproducció i el millorament
de les llavors criolles per milers de comunitats camperoles, pobles indígenes i organitzacions i moviments
socials escampats per inombrables racons de la terra,
ha proporcionat un nou aliment a la resistència activa
contra patentar la vida i l’erosió genètica, promoguts
per les empreses capitalistes multinacionals de l’imperi
neoliberal, que controlen les llavors transgèniques.
Al mateix temps que es rescaten les llavors criolles, es recuperen també sabers, espais socioculturals,
ritus, mites i significats que havien quedat sepultats
en la història. Aquestes lluites de resistència ens informen amb les seves pràctiques que un altre món és
possible...
Lluitar per la diversitat biològica i ètnica és reconstruir la relació afectuosa que les llavors criolles
sempre ens han proporcionat. En manejar una llavor
conservada pels camperols, els pobles indígenes i els
petits agricultors, se sentirà l’energia de la vida que
travessa la nostra història. En aquesta perspectiva elemental i simbòlica es percebrà perquè la llavor criolla
és patrimoni de la Humanitat.

Vegeu biliografia, pàgines web i suggeriments per a la militància a: http://latinoamericana.org/2005/textos

Fins a 2001 cinc grans companyies de l’àrea de la
biotecnologia agrícola dominaven el mercat mundial,
i totes elles estaven entre els 10 principals fabricants
d’agrotòxics. Aquestes empreses eren: Syngenta, Aventis (posteriorment adquirida per la Bayer), Monsanto,
DuPont i Dow. La Monsanto, empresa de l’imperi nordamericà, ven en l’actualitat més del 90% de les llavors
transgèniques conreades comercialment en el món.
Aquestes cinc empreses, més el Grup Púlsar, mexicà,
monopolitzaven el 2000 prop del 74% de totes les patents agrobiotecnològiques del món (...). La Du Pont i
la Monsanto van signar un acord a l’abril de 2002 per
compartir les seves patents. Això significa que tenen
el 2004 el control del 41% de les patents agrobiotecnològiquess de tot el món (cfr ibid.).
Perquè les llavors transgèniques es convertissin en
un negoci mundial capaç de ser controlat per un petit
grup d’empreses capitalistes multinacionals, fou necessari que s’establissin lleis específiques sobre el dret
de propietat intel·lectual relacionat amb el comerç, a
exigència de l’Organització Mundial del Comerç, OMC,
sobre els 146 països membres d’aquesta organització,
de manera que garantissin les patents del material
biològic. Les lleis que defensen el dret a la propietat
intel·lectual formen part del conjunt de mesures de
reformulació econòmica i política imposades als governs dels països a tot el món pel FMI, l’OMC i el Banc
Mundial, al servei del nou imperi capitalista, que es va
denominar genèricament globalització de valors i pràctiques neoliberals.
El control que unes poques empreses multinacionals exerceixen sobre la producció de llavors genèticament modificades o transgèniques, encara és considerat poc perquè puguin efectivament controlar el destí
alimentari de les persones, i la sobirania alimentària
dels pobles. Aquestes empreses dominen també altres
sectors que estan vinculats tècnicament amb el de
les llavors, com els dels fertilitzants agroquímics, els
farmacèutics i productes veterinaris.
El domini, per part d’un petit grup d’empreses
capitalistes multinacionals, sobre la producció de llavors transgèniques i dels altres insumos necessaris per
produir-les, determinarà directament el control sobre
els aliments que seran oferts per al consum humà i
animal a tot el món. Això podrà significar no sols una
uniformització de la dieta alimentària mundial -més
del que ja està passant-, sinó el domini de les empreses privades sobre el paladar de les persones, reforçant
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Formes modernes d’esclavitud del nou Imperi
João Pedro Stédile

MST i Vía Camperola, Brasil

Un amic m’ha explicat que a la seva ciutat, la majoria dels obrers de la construcció civil, que treballen
en la construcció d’edificis luxosos, són il·legals al
país. Per això, moltes empreses que els contracten els
paguen algunes setmanes, i després els neguen els
últims pagaments i els amenacen de denunciar-los a la
policia.
Un altre amic m’explica que a la seva regió agrícola
el treball de recollir tomàquet és humiliantment disputat entre els treballadors marroquins i les camperoles
romaneses, que s’ofereixen a preus vergonyosos, per tal
de no passar fam.
Una amiga m’ha explicat que va treballar durant
anys en una entitat de suport a dones emigrants brasileres, que vivien com a esclaves sexuals d’uns presumptes patrons que els havien contractat a Brasil per a
treballs dignes. Deurien haver-hi unes 15 mil dones en
aquestes condicions en aquell país.
Aquestes tres històries són reals, i passen cada dia
a Bèlgica, a Espanya i a Alemanya. Algú podria pensar
que jo explico històries de pobles retardats d’algun país
llunyà... Res d’això: es tracta de la moderna pràctica
d’explotació del treball, en l’anomenada «bressol de
la civilització cristiana», com volia que constés en la
constitució de la Unió Europea el govern polonès.
Però, més enllà de la forma vergonyosa en què es
propaguen aquestes pràctiques d’explotació del treball
emigrant, presents també en els països anomenats
desenvolupats, revelen la nova fase d’explotació de
l’actual etapa del capitalisme en el món: l’imperi del
capital financer.
Neoliberalisme: llibertat total d’explotació
En les dues últimes dècades s’ha consolidat l’hegemonia de dominació del capital financer, sobretot
després de la caiguda del mur de Berlín, el fracàs de
les economies de l’Est i la crisi de les organitzacions
dels treballadors, tant sindicals com partidàries, a tot
el món. I es propagà, llavors, la ideologia del neoliberalisme com a la ideologia de l’imperi. Del capital.
Neoliberalisme significa «nova llibertat, llibertat total
per al capital financer». La nova llibertat garanteix
que el capital pugui imposar la seva voluntat absoluta,
transformant-se en una veritable dictadura de mètodes
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d’explotació del treball, sense cap pudor ni regles de
control. Explotació total.
En aquesta etapa de domini del capital financer
mundial, l’explotació es transforma en col·lectiva. Ara,
el capital financer explota pobles sencers de manera
invisible, i sota la capa de la llei, dels acords internacionals. Com es fa això? De moltes maneres.
Primer, imposant-nos el dòlar com a moneda única. El dòlar, que és fabricat sense cap paràmetre i que
és controlat per l’imperi. Així, les elits dels EUA poden
consumir al seu gust, i cada any tenen en els comptes
del govern un dèficit de 500 mil milions de dòlars, i
uns altres 500 mil milions de dèficit en comprar més
mercaderies a l’exterior del que venen. Com financen
aquest consum d’un bilió (un milió de milions) per
any? Amb la maquineta d’imprimir dòlars. I tots els
pobles que se sotmeten a utilitzar-los també estan
subsidiant aquest malbaratament de consum.
Segon, a través del pagament d’interessos. Avui ja
no confien que una empresa del tercer món pugui agafar prestat capital en un banc del primer món, i pagui
els seus interessos... L’empresa pot fallar, o pot demorar-se... Avui dia, és molt més segur cobrar els interessos a tot el poble. Com? Molt senzill: només cal prestar
als governs, imposar-los contractes lleonins, amb una
clàusula canviària: si hi ha modificacions en la taxa de
canvi el govern paga igualment. I el FMI -el nou capatàs d’aquesta esclavitud moderna col·lectiva- garanteix
a fil d’espasa que tots els governs honrin els contractes. No poden contractar servidors públics, ni crear més
treball, ni fer inversions... sense abans honrar els seus
compromisos amb els bancs de l’exterior. Així, gairebé
tots els governs del tercer món es transformen també
en capatassos dels interessos del «patró internacional»
del Nord. Les persones treballen, consumeixen, paguen
impostos, directes i indirectes. Tots paguem. Els governs recullen els impostos, els transformen en superàvits primaris, els canvien per dòlars i els entreguen als
bancs internacionals. Els països del tercer món s’han
transformat en les últimes dècades en exportadors de
capital cap als països desenvolupats. Aquest mecanisme pervers ja s’explicava a AL pels estudiosos que
van desenvolupar la «Teoria de la dependència», teoria

de camperols, que veuen la seva economia destruïda i
el mercat local controlat per aquestes empreses.
Aquestes mateixes empreses tracten de ser els
patrons dels aliments en el món. Fins al segle XVI, la
humanitat s’alimentava amb més de 3 mil espècies
de vegetals. En 400 anys de capitalisme comercial
aquestes espècies s’han reduït a 300. Després, durant
el segle XX -de capitalisme industrial- es van reduir a
60 varietats, i en les últimes dues dècades l’imperialisme les va reduir a 34. Avui, el 80% dels aliments de
la humanitat es basa en 5 tipus de grans: soia, blat
de moro, blat, arròs i mongeta! Aquesta uniformització dels aliments i aquest control del comerç per les
transnacionals, esclavitza els camperols i posa en risc
la seva supervivència, i sobretot posa en risc la sobirania alimentària de cada poble. Els pobles del Sud ja
no aconsegueixen produir els seus propis aliments, i
passen a dependre de les empreses transnacionals. Com
advertia José Martí: «un poble que no produeix els seus
aliments, és un poble esclau»!
Les transnacionals de l’agricultura estan imposant
una esclavitud moderna als pobles del Sud. Les urpes
de la Monsanto, de Cargil, ADM, Sygenta, Bunge... van
de Corea a Mèxic, de Canadà a Madagascar...
Estem, doncs, davant una forma moderna d’esclavitud, que ens explota a tots en aquest imperi mundial.
Una esclavitud que podem considerar-la treball esclau.
Perquè tots nosaltres, que vivim en el tercer món, sota
l’ègida de l’imperi i del dòlar, ens obliguem a pagar
obligatòriament i invisiblement, aquestes taxes d’explotació creades com a tribut per a l’imperi.
Desocupació: la major esclavitud dels ciutadans
El traç més pervers de la dominació moderna del
capital financer és que no es preocupa per difondre la
producció de béns, i amb això el capitalisme cava la
seva pròpia tomba, en crear un sistema que menysprea
la necessitat d’explotar directament el treball productiu. Mai en la història de la humanitat havíem patit
semblant taxa de desocupació. I pitjor encara: no es
tracta ja d’un «exèrcit industrial de reserva», temporal:
ara és permanent i cada cop més gran. Milions d’éssers
humans, sobretot joves, no tindran mai oportunitat de
treballar! És la fi de la nostra civilització. Un sistema
que no garanteix als seus ciutadans el dret a treballar.
La negació del treball és l’esclavitud de la ciutadania!
El capital financer ens ha transformat en ciutadans
esclaus d’un sistema a qui nega el dret de ser explotats. Aquesta és l’essència de l’esclavitud moderna. q

Text més ampli, a: http://latinoamericana.org/2005/textos

que explicava com el subdesenvolupament dels països
del Sud era condició necessària per a l’acumulació del
capital dels països del Nord.
Tercera forma d’explotació col·lectiva. Les lleis de
patents per a les empreses i les seves taxes de regalies. Des de sempre el coneixement va ser patrimoni de
tota la humanitat... De generació en generació, anem
agregant coneixements, desenvolupant noves tècniques, nous productes, nous béns. Però el capital financer va inventar un mecanisme pervers: lleis de patents
que permeten que les empreses transnacionals puguin
cobrar regalies pel poder del coneixement. I com ho
garanteixen? Novament, amb capatassos com l’Organització Mundial del Comerç, que té com a paper entregar
aquest «dret» a algunes empreses, i vigilar perquè els
governs i els pobles respectin el que ells, quatre gats,
van decidir entre quatre parets. Així, ara, qui utilitza
soia transgènica, en qualsevol part del món, ha de
pagar una taxa a l’empresa nord-americana Monsanto.
Quant hauríem de pagar al poble xinès, que va ser el
que va domesticar la soia? Qui vulgui utilitzar l’urucún
-una petita fruita tropical que es dóna a la selva nativa
en tot el Brasil i que els indis utilitzen per pintar-se
de vermell en les seves cerimònies- haurà de pagar una
taxa a una empresa fantasma francesa! I tantes altres
situacions semblants.
Perquè ens en fem una idea: Brasil paga, cada any,
mil milions de dòlars en taxes de regalies a l’empresa
de programes d’ordinador Microsoft. Programes que ja
són de coneixement públic, i que podrien ser substituïts amb avantatge pels programes lliures Linux... No
obstant això, acovardits per les amenaces de l’imperi,
governs i empreses paguen religiosament a Microsoft...
L’empresa Monsanto, sense vendre tan sols un gra
de soia als agricultors gautxos, va recaptar, en un any,
80 milions de dòlars en regalies. I moltes entitats
sindicals, ninots, ajuden a recollir la taxa...
Quart, el domini de l’agricultura i dels aliments per
part de les grans corporacions transnacionals, imposa
condicions de comerç i preu que afecten milions de
famílies camperoles a tot el món. Avui, 500 empreses
transnacionals controlen gairebé la meitat de tota la
producció mundial, però donen treball a penes a un
1’6% dels treballadors. I en l’agricultura, deu grans
corporacions transnacionals controlen: el 60% del
comerç agrícola mundial, el 30% de totes les llavors,
el 75% de tot el comerç d’agrotòxics... Aquest control
concentra riquesa i renda, i porta a la misèria milions
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Imperialisme lingüístic
Paula i Antonio González Fernández

Madrid

Encara que la filosofia del llenguatge i la filosofia
social no solen pensar en això, és obvi que una reflexió sobre l’imperialisme inclou una reflexió sobre les
llengües, i que una reflexió sobre les llengües inclou
una reflexió sobre l’imperialisme lingüístic. La llengua
en què s’escriu aquest article és la llengua de milions
de persones perquè va haver-hi un temps en què va
estar lligada a l’expansió mundial d’un imperi, de la
seva cultura i de la seva religió. En l’actualitat, la imposició imperial pot prendre altres formes de domini
no declarades, no sols econòmiques, militars i polítiques, sinó també comunicatives, culturals i socials.
L’imperialisme lingüístic està present en totes
aquestes esferes, tant a través de la forma (la llengua
que s’usa), com a través del contingut (els valors
que es transmeten amb aquesta llengua). La llengua
dominant dóna lloc a una forma oculta però eficaç de
discriminació que Skutnabb-Kangas denomina lingüicisme. El lingüicisme estableix una divisió social
entre individus i grups sota el criteri del llenguatge,
distingint entre els qui tenen accés en graus diversos
al llenguatge dominant i els qui ho ignoren. Això és
veritat per a totes les llengües dominants en cada
època de la història, ja es tracti de les llengües “nacionals” d’una determinada zona del món, de les antigues llengües colonials (francès, espanyol, alemany),
o del paper preponderant de l’anglès en l’actualitat.
La situació dominant de l’anglès en l’actualitat
está lligada als seus orígens socials i econòmics, al
colonialisme britànic i al domini mundial dels Estats
Units. No sols l’anglès està per tot el món, sinó que
gairebé tot està en anglès. Diversos factors contribueixen a la seva expansió: el domini en els negocis,
les diferents polítiques estrangeres dels països més
poderosos (angloparlants en la seva majoria), les
polítiques de planificació del llenguatge per la resta
dels estats, la cultura popular (amb la indústria de
la música i del cinema, la macdonalització, etc.) i la
tecnologia de la comunicació que utilitza per principi
l’anglès en l’electrònica i a Internet.. No es tracta només del domini d’aquesta llengua, sinó del negoci que
això significa. Per només esmentar algunes dades: les
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exportacions en llibres d’anglès van significar el 1988
uns beneficis d’entre 70 i 170 milions de lliures esterlines; els exàmens de TOEFL, 9,5 milions; la formació
de professors d’anglès, 6,25 bilions...
L’anglès, com qualsevol altra llengua dominant, és
una barrera social en l’educació, el mercat laboral i la
mobilitat social, perquè afavoreix l’elit que el té com
a llengua nadiua o que pot pagar-se’n l’estudi. De fet,
l’estudi de l’anglès resulta enormement car, i només
és accessible per a la minoria que pot pagar-se des de
la infància estudis en l’estranger o en col·legis d’elit
en el propi país. Per als adults, el domini complet
de l’anglès (o de qualsevol altra llengua “nacional”
estrangera) està pràcticament vedat. El nou parlant
sempre mostrarà defectes en el seu accent, vocabulari, etc. Tenim així una situació lingüística internacional essencialment antidemocràtica: els parlants de
la llengua imperial són privilegiats des del seu naixement, mentre que els altres només poden aconseguir
un nivell equiparable mitjançant llargs anys d’estudi i
grans despeses econòmiques.
D’altra banda, el domini d’una llengua sobre les
altres provoca a un genocidi lingüístic, que consisteix
en la desaparició progressiva de centenars de llengües, amb tota la riquesa cultural que contenen. Els
qui s’han sorprès en veure una pel·lícula sobre Jesús
on els personatges parlen arameu, possiblement no
sàpiguen que aquesta llengua mil·lenària és encara
una llengua viva, i no obstant això gaire pròxima a
l’extinció. Aquesta extinció no la causa només l’anglès, sinó també altres llengües “majoritàries”, normalment considerades llengües “nacionals”, imposades de formes més o menys subtils per diversos Estats.
Això afavoreix òbviament a les elits, que no sols solen
ser les que usen les llengües “nacionals”, sinó també
les que poden accedir a l’aprenentatge de l’anglès. Les
minories, fins i tot quan aconsegueixen mantenir una
llengua marginada, es veuen privades d’identificars’hi, no podent llegir-hi ni escriure-hi. D’aquí resulta
un enorme empobriment cultural, tant en la falta de
domini de la pròpia llengua, com en el continu prés-

norma cultural pròpia dels natius d’aquesta llengua.
Qui aprèn anglès, aprèn al mateix temps els valors i
la forma de vida dels angloparlants, especialment dels
anglesos i nord-americans. Qui aprèn esperanto aprèn
sobre un món obert, ple de cultures diverses. Els estudiants d’esperanto no estan obligats a pensar ni a
expressar-se com els parlants d’un altre país. Poden
continuar sent ells mateixos, fins i tot quan s’expressen en esperanto.
Això suposa òbviament un avantatge per als traductors: un text traduït a l’esperanto està molt més
prop de la llengua original que quan es tradueix a
qualsevol llengua “nacional”. Traduir a l’esperanto no
és traslladar a una altra cultura, sinó fer la pròpia
cultura transparent als qui parlen altres llengües. De
fet, els qui tradueixen a l’esperanto solen ser els qui
parlen la llengua original en què es va compondre
l’obra, a diferència del que succeeix normalment en
un altre tipus de traduccions. Els avantatges que això
implica a l’hora d’entendre profundament els altres
són enormes.
Un altre avantatge de l’esperanto consisteix en la
facilitat del seu aprenentatge. Trenta hores d’estudi
possibiliten un domini bàsic. Amb l’esperanto, no
són necessàries grans despeses ni llargues estades en
l’estranger para aconseguir la competència lingüística.
L’esperanto pot ser dominat per autodidactes, sense
necessitat d’acudir a classes. Això significa una democratització autèntica, en la qual tothom està situat
al mateix nivell lingüístic, sense que hi hagi uns parlants privilegiats. Tothom pot aprendre, i tothom pot
arribar fàcilment a dominar la llengua. A diferència
del que succeeix en anglès, on les converses s’acaben
allà on acaba el domini de l’anglès de cada parlant,
en esperanto no hi ha límits per a la comunicació.
Certament, l’esperanto no és perfecte. No obstant això, és la llengua internacional artificial que
ha funcionat millor, i que té un nombre més gran de
parlants a tot el món. Resulta difícil pensar en una
democratització de l’ordre mundial que no inclogui
una democratització lingüística com la que possibilita l’esperanto. Resulta difícil pensar una posició
conseqüentment antiimperialista que no es prengui
la molèstia de dedicar unes hores a l’esperanto... tiel
bela lingvo.
q

Vegeu bibliografia, pàgines web, dades sobre la desaparició de llengües, i sobre les llengües a la Xarxa a: latinoamericana.org/2005/textos

tec de termes estrangers, molts cops innecessaris.
Com Canagarajah i Pennycook subratllen, no és
l’idioma per si mateix el que provoca aquesta situació
injusta, sinó l’estructura que hi ha al darrere. Sense
un canvi en les estructures econòmiques, socials i polítiques, difícilment pot haver-hi una democratització
lingüística. No obstant això, aquest canvi no té per
què començar des de dalt, en els Estats nacionals o
en les Nacions Unides. És un canvi que pot començar
des de sota, en la nostra pràctica quotidiana, usant
una llengua alternativa. Ningú nega la conveniència
de tenir una llengua internacional. El que es nega és
que aquesta llengua hagi de ser una llengua nacional, donant lloc així a una situació antidemocràtica.
Phillipson i Skutnabb-Kangas proposen una ecologia
del llenguatge, creant un marc en què càpiga el multilingüisme, la diversitat lingüística, la igualtat en la
comunicació, l’ensenyament additiu d’idiomes, junt
amb altres valors com la democràcia, els drets humans
i el creixement sostenible.
L’esperanto va néixer l’any 1887 amb la pretensió
de respondre a aquests problemes. En l’actualitat,
només cal navegar per Internet per adonar-se que
l’esperanto és una llengua viva, parlada per milers
de persones a tot el món. L’esperanto gaudeix fins i
tot d’una literatura important, en la qual destaquen
poetes com Kalocsay o Auld. La bella sonoritat de
l’esperanto possiblement ha facilitat aquest floriment literari. També hi ha un nombre considerable de
persones la llengua materna del qual és l’esperanto,
normalment nascudes en matrimonis entre esperantistes de diferents països. No obstant això, l’esperanto
no pretén convertir-se en una primera llengua que
desplaci a altres llengües. Tals casos romandran com a
excepcionals. L’esperanto aspira només a convertir-se
en una llengua internacional auxiliar, que possibiliti
la supervivència de totes les llengües del món i de les
seves cultures. Cada persona podria conservar la seva
llengua materna, per minoritària que fos, al mateix
temps que podria comunicar-se amb qualsevol altra
persona en esperanto.
Un avantatge clar de l’esperanto respecte a altres
possibles llengües internacionals consisteix que l’esperanto no és una llengua “nacional”. Tal com defineix
McKay, una llengua internacional ha d’estar totalment
desvinculada de cap nació, de tal manera que els
estudiants no estiguin obligats a interioritzar cap
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Resistir amb esperança davant l’imperi
Susan George
París, Francia

Hem tingut victòries importants: l’Acord Multilateral sobre Inversions (AMI) està mort, encara que
tractin de ressuscitar-lo. El BM (Banc Mundial), l’FMI
(Fons Monetari Internacional) i l’OMC (Organització
Mundial del Comerç) estan en crisi. A tot arreu, els
consumidors es rebel·len contra els organismes genèticament modificats. Dotzenes, centenars de batalles
tenen lloc en el món. A causa de les protestes en
massa i del rebuig popular a acceptar la globalització
neoliberal, cada cop més gent reconeix que no hem arribat a la «fi de la Història». No són victòries petites, i
és necessari alegrar-se’n. Un altre món és possible!
El camí que queda serà llarg i dur. Sí, el BM, l’FMI
i l’OMC estan tocats, però encara s’aguanten i no han
renunciat a cap dels seus poders. La distribució de la
riquesa mundial continua sent radicalment desigual.
Cada dia més i més persones se submergeixen en la
pobresa. El deute extern del Sud continua creixent
i destruint l’existència d’innombrables persones. El
planeta i la natura continuen sent objecte d’un atac
sense treva i potser fatal. Pitjor encara, els veritables
responsables de la globalització gairebé no han estat
afectats: em refereixo a les empreses multinacionals i
financeres per a les quals el BM, l’FMI, l’OMC, l’OCDE i
les altres no són sinó lacais. Aquestes megaempresas i
els mercats financers són l’encarnació última del capitalisme mundial i és d’elles d’on ve el veritable perill.
Mentre no les haguem posat sota control democràtic,
no podrem cantar victòria.
M’agradaria comentar els passos que hem de fer
plegats si volem caminar cap a la nostra meta, «una
globalització democràtica, equitativa i ecològica».
Alguns passos són mentals o ideològics; altres es refereixen a l’organització, la tàctica i l’estratègia.
La primer que cal fer és desembarassar-nos de la
ideologia dominant que ha convençut tanta gent que
no hi ha alternativa a la globalització neoliberal. Per
això, comencem per restaurar la veritat del llenguatge
i la credibilitat de la informació. Guardar el vocabulari
no és només feina dels intel·lectuals: hem de servirnos de paraules que tothom entengui, i que al mateix
temps revelin les mentides dels nostres adversaris,
mentides encastades en el nostre llenguatge de cada
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dia. Per exemple:
Diem globalització com si tots els pobles avancessin cap a alguna Terra Promesa, quan sabem molt bé
que això és un mite. La globalització no és altra cosa
que l’assimilació de certes regions del món per part de
les empreses multinacionals, industrials i financeres.
És, simplement, el capitalisme del segle XXI. Es menja
el planeta, enriqueix els rics, augmenta les desigualtats, rebutja la democràcia i exclou centenars de milions de persones.
Diem privatització quan es tracta de l’apropiació
d’empreses valuoses, construïdes amb el treball de
milers de persones durant anys, i que, ara, se cedeixen
a sota preu a les elits del Nord i del Sud.
Parlem d’ajustament estructural quan es tracta
d’austeritat econòmica insostenible, i d’un atac brutal
contra els pobres. Diem desregulació fins i tot sabent
que cada dia s’introdueixen noves regles per part
d’institucions internacionals opaques i antidemocràtiques. De fet, estem patint una veritable re-regulació.
Trobo també profundament irritant i fals que
la premsa ens qualifiqui com a moviments antiglobalització. Diguem clarament que som moviments
proglobalització, perquè estem a favor de compartir
l’amistat, la cultura, la cuina, la solidaritat, la riquesa
i els recursos. Som, abans que res, prodemocràcia i
proplaneta, la qual cosa, segurament, no és el cas dels
nostres adversaris.
Protestar sí, però al mateix temps hem de proposar. Massa vegades es descriu el nostre moviment ciutadà com un grup d’anarquistes que no estan d’acord
en res, excepte que no volen regles. Coneixeu la frase:
«Si no accepteu les regles tornarem a la guerra pura
i simple. L’OMC existeix per protegir els febles dels
forts, i el que voleu vosaltres és la llei de la jungla. El
comerç és bo per als pobres; si esteu contra el comerç,
esteu contra els pobres».
Hem de ser molt clars: volem regles. Cap sistema,
pot funcionar sense regles, però tot consisteix a saber
qui posa les regles i en benefici de qui. Rebutgem,
justament, les regles d’organitzacions no triades i
opaques, ja es tracti d’empreses multinacionals, de
mercats financers, o d’institucions internacionals.

encara una funció, aquesta ha de beneficiar la majoria.
Ens fa falta un règim de comerç internacional, però no
el de l’OMC.
Cal posar alguns béns completament fora de l’abast
del comerç i de les relacions mercantils. La salut,
l’educació i altres serveis socials no són mercaderies,
sinó drets. Es poden facilitar generosament serveis
públics, transports i habitatges socials. Des d’un punt
de vista material, és absolutament factible establir un
llindar universal de benestar a què tothom té dret, no
com a caritat sinó pel fet de ser éssers humans.
El món mai no ha estat tan ric, i posseïm tots els
coneixements organitzacionals i tècnics necessaris,
a més de la capacitat de supervisar la distribució de
béns, de manera que s’eviti la corrupció i el malbaratament. Dit d’una altra manera: no hi ha excusa per no
canviar el món.
Hem de basar les nostres lluites en coalicions
fortes, que reuneixin camperols, sindicats, ecologistes,
dones, professionals, treballadors culturals i intel·
lectuals, aturats, sense sostre, immigrants, militants
de drets humans i d’altres forces. Sobre aquestes bases
nacionals fortes podem després afegir-hi les nostres
lluites regionalment i internacionalment. En qualsevol
cas, no cal estar d’acord en tot per treballar conjuntament per aconseguir objectius comuns.
Permeteu-me acabar dient que crec, profunda i
honestament, que podem aconseguir totes aquestes
coses. No tenim cap raó per ser pessimistes, perquè no
hi ha hagut cap ressorgir d’una energia militant com
aquesta des de la guerra del Vietnam. Crec que podem
guanyar. Però a condició de recordar-nos d’una realitat penosa: tot, o gairebé tot, triga molt, un temps
terrible. L’exemple millor, o pitjor, és el deute extern,
contra el qual molts de nosaltres començàrem a lluitar
fa 15 anys, i les conseqüències del qual es tornen més
greus cada any que passa. Per tant, la lliçó més difícil
que cal aprendre és com perdre sense desanimar-se.
No oblidem mai que nosaltres tenim amb nosaltres
el nombre i les idees. Tots els èxits del passat, dels
que som beneficiaris avui, van ser guanyats per gent
que van començar perdent... però un dia, van guanyar.
Ser dignes d’ells ens exigeix la mateixa determinació,
la mateixa paciència i la mateixa tenacitat.
No cal sorprendre’s que sigui dur; després de tot,
intentem de fer allò que ningú ha fet en tota la història de la humanitat!
q

Text més ampli, a: http://latinoamericana.org/2005/textos

Les regles s’han de fundar en el corpus de dret
internacional elaborat en el transcurs del segle XX:
drets humans, acords mediambientals, convencions
bàsiques sobre el treball, etc. Aquesta llei ha de prevaler sempre sobre sistemes legals més especialitzats,
com l’òrgan de resolució de diferències de l’OMC. A les
empreses multinacionals i als seus directius, se’ls ha
de responsabilitzar per les accions de les seves filials
a tot el món. S’ha de controlar els mercats financers
per mitjà de la imposició fiscal, i, quan faci falta, per
mitjà del control de canvis.
Encara que totes les victòries són temporals i
parcials, no hi ha «petites» victòries. Hem vist a
Europa l’exemple de certs diputats d’esquerres al Parlament Europeu que van rebutjar votar una resolució
sobre l’elaboració d’un estudi de viabilitat de la «Taxa
Tobin» sobre les transaccions financeres. Aquests diputats adduïen que un impost d’aquest tipus no seria
més que una martingala del capitalisme, mentre que
ells pretenien enderrocar-lo absolutament. Els seus
vots negatius van causar la derrota de la resolució.
Em sap molt greu admetre que no sé gaire bé el
que vol dir «enderrocar el capitalisme» en aquest
principi del segle XXI. Potser assistirem al que el filòsof Paul Virilio va denominar «el cataclisme global».
Si arriba, ho farà acompanyat d’immensos patiments
humans. Si tots els mercats financers i totes les bosses
es desplomen brutalment al mateix temps, milions de
persones es trobaran a l’atur, les fallides dels bancs
sobrepassaran en molt la capacitat dels governs
d’impedir catàstrofes, la inseguretat i el crim seran
la regla, i ens submergirem a l’infern hobbesià de la
guerra de tots contra tots. Anomeneu-me reformista si
voleu, però un futur d’aquest tipus no em sembla més
atractiu que el futur neoliberal.
Si això és correcte, posem un límit al programa
neoliberal dels nostres adversaris, i imposem mesures
que puguin substituir el sistema actual de capitalisme
salvatge per un sistema cooperatiu en què els mercats
tinguin el seu lloc, però no dictin la seva llei al conjunt de la societat.
Sabem molt bé pel que lluitem. Els deutes externs
del Sud no són reembossables, i sigui com sigui, ja
han estat àmpliament pagats. Han de ser anul·lats, i
cal emprendre restitucions a l’espoliació del Sud. S’ha
de col·locar a les institucions financeres internacionals sota control democràtic. Si es decideix que tenen
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Carta oberta als meus germans-es d’AMèrica Llatina
Joan Chittister

Eire, Estats Units

Benvolguts germans i germanes d’Amèrica Llatina:
Us escric com a ciutadana de l’Imperi, que, com
vosaltres, tracta de sobreviure en un món que no hem
fet nosaltres, que no és com ens agradaria. Jo, i moltes/
molts com jo als EUA, ens sentim nosaltres mateix@s
com a estranys en una terra estrangera.
Sóc una entre molts nord-americans, el cor de la qual
transcendeix les fronteres nacionals dels EUA, i l’ànima
de la qual veu Déu treballant a tot arreu, en cada persona, en idiomes i litúrgies distintes de la meva.
Sóc una d’aquelles la ment de la qual sent vertigen
en veure un planeta que s’ha fet obscenament ric per a
alguns i pecaminosament pobre per a altres. M’estremeixo davant el pensament de segments sencers del planeta
que són engolits per l’avarícia de les corporacions internacionals ajudades i consentides pel poder dels governs
que hi estan al darrere. M’adhereixo als grups que es
baten per detenir el tanc dels EUA i viu amb la frustració del nostre fracàs.
Pateixo per aquelles persones del meu país a qui es
roba immisericordiosament fins i tot el seu aliment perquè les corporacions dels EUA puguin obtenir beneficis
de forma obscena, puguin acumular beneficis furtant-los
de les butxaques de la gent que ha treballat intensament
tota la seva vida i que al final és abandonada per la seva
pròpia gent.
Sobretot, ploro pel fet que tanta bona gent aquí, en
el país dels gegants benintencionats però somnolents,
no vegin res d’això.
El poble dels EUA és bo, treballador i generós, i des
de la segona guerra mundial se li ha ensenyat a definirse a si mateix messiànicament. El que no se’ns ha ensenyat és a ser autocrítics. Havent denunciat tan rabiosament la falta de respecte per la humanitat a Alemanya,
havent bloquejat l’absorció d’Europa en un imperi germànic, la pretesa assimilació d’Àsia en un altre imperi
japonès, i havent detingut les pretensions de la Itàlia
feixista a Àfrica, arribem a considerar els nostres valors
com a impertorbables en el temps. No arribem a adonarnos que el poder que derrotem d’entre les forces del mal
a Europa, podria finalment haver intoxicat el sentit de la
nostra pròpia identitat col·lectiva, podria haver confós
la nostra pròpia bondat i haver fet tancar els ulls, com a
poble, al mal latent del nostre propi èxit.
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Quan un poble està imbuït per la idea que és inexpugnablement gran i bo, és impensable l’autocrítica. En
conseqüència, allò que donem per descomptat sobre la
natura del nostre sistema pot estar a anys-llum de distància de la realitat de les nostres vides.
Als EUA, els nord-americans donen per descomptat
certs absoluts inqüestionables.
Els nord-americans creuen, amb la ingenuïtat dels
nens, que mai han ferit ni danyat ningú, malgrat la
nostra història de segregació i d’expansió territorial cap
a l’Oest, que va destruir les cultures indígenes, va violentar les seves terres i va desmoralitzar els seus pobles.
Estan segurs en la seva certesa que els nord-americans han fet que el món sigui millor per a tots, malgrat
la nostra història d’explotació econòmica dels recursos
mundials, i de l’explotació de la dona i dels nens, a tot
el món, en treballs inferiors i amb salaris d’esclavitud.
Estan segurs que la premsa nord-americana és l’única
premsa lliure del món, a pesar del fet que va costar anys
que se’ns informés com a poble que el nostre govern
havia mentit per ficar-nos al Vietnam, o que, en el millor
dels casos, el llançament de la segona bomba en Nagasaki va ser purament experimental, i que -com pot saber
qualsevol persona amb sentit comú, donat el fracàs
dels inspectors de l’ONU a trobar quelcom que sigui una
amenaça militar d’importància a Iraq- una informació de
deu anys endarrere no és informació vàlida en absolut.
En el millor dels casos, és una excusa per fer el que ja
s’ha decidit fer, amb o sense la informació necessària
per justificar una invasió d’una nació sobirana.
I ara se’ns diu que la raó per la qual el poble està
resistint la nostra incursió a Iraq és perquè ells -sigui
qui sigui el ells de torn- són diabòlics, bàrbars, i enemics de la llibertat.
És una situació trista i lamentable veure-s’hi enmig,
quan som ciutadans d’un país que t’han ensenyat que és
una de les democràcies més autèntiques del món.
Se’ns ha alletat amb respostes que no tenen res
a veure amb les qüestions reals, ja que moltes de les
veritables qüestions estan fora d’aquest país. Preguntar
no és una característica nostra perquè encara funcionem
amb les velles respostes.
La veritable qüestió és: com és que les masses de

recursos del món, recursos que d’una altra manera podrien ser utilitzats per al desenvolupament de les altres
nacions.
La qüestió real és: Quina responsabilitat tenen les
elits del món vers els pobles del món de què depenen
per obtenir i acumular les seves riqueses? La vella resposta fa tuf a un individualisme rabiós: «si els altres pobles volguessin fer-se realment rics, ho aconseguirien»,
o a ressò pesat de l’ètica protestant de treball: «Déu
beneeix el bo», o a arrogant seguretat que ens dóna un
equivocat estereotip de la ignorància estrangera.
«Nosaltres hem aconseguit -vaig assenyalar un dia
en una conferència- exportar les nostres indústries, però
sembla que encara no hem vist la manera d’exportar el
nostre sistema de salaris, els nostres plans de pensions,
les nostres vacances pagades, o la nostra assegurança
mèdica». Un negociant present a la sala es va enfurismar
per la mera insinuació crítica a les pràctiques comercials dels EUA en el món. “Potser no viuen millor amb el
treball que els donem que sense ell?” va contraatacar.
“Deixi’m que li respongui clarament -li vaig dir-. Vostè
vol dir que viuen millor amb la nostra injustícia que
sense ella?”. I la seva resposta va ser que nosaltres no
podem fer més perquè «salaris més alts no serien justos
per a aquesta gent en aquella cultura» Com si casa,
vestit i calçat per als nens no fossin propis de qualsevol
cultura.
Hem d’unir-nos, tu i jo, i resistir, parlar, dir la veritat, compartir la nostra experiència, exigir el que ens és
degut.
Hem de dir «no» a aquest Emperador, per descomptat, però -encara més important que això- hem de portar
aquest clamor a la gent dels EUA les pròpies vides de la
qual estan en perill perquè el seu govern té per Déu el
petroli, per santuari els diners, i per credo la religió civil
dels EUA.
Finalment, tu i jo no ens podem separar. No hem de
permetre que ells ens facin enemics. Junt amb Jesús de
Natzaret, hem de fer el camí a Jerusalem, deslligant amb
l’esperança els morts, fent que els cecs vegin, alliberant les dones perquè proclamin la resurrecció, guarint
aquells homes que han estat paralitzats pel sistema i
per tant «mai no han pogut estar dreçats en les seves
vides».
Aquesta és l’única resposta al Nou Imperialisme: No
hem d’assentir a saludar a qualsevol emperador, el regnat del qual desafiï el Regne de Déu, sota cap pretext, i
per raó de l’Evangeli, per raó del món.
q

Text més ampli, a: http://latinoamericana.org/2005/textos

gent a tot el món que treballen per a les mateixes corporacions que abans van fer rics els ciutadans nord-americans, encara estan en la misèria. La vella resposta que
ens hem donat a nosaltres mateixos durant generacions
és que, a diferència de nosaltres i dels nostres avantpassats immigrants, aquestes masses de gent no treballen
tant com nosaltres.
No aconseguim adonar-nos que fins i tot en aquest
país les classes de treball que van fer econòmicament
estables els nostres avantpassats, majoritàriament analfabets i sense formació -mineria, petites granges, escombriaires, construcció de carreteres i bandes de muntatge a gran escala- no existeixen ja en aquesta nova
generació. Les carreteres estan fetes, les mines estan
tancades, les granges han estat convertides en agronegocis i les màquines escombren els carrers i renten els
plats -ja no ho fan les persones. Fins i tot les bandes
d’acoblament han donat pas a les manufactures mecanitzades. La tecnologia crearà una subclasse permanent, i
la resposta que donem als pobres és enderrocar el sistema del benestar i dir-los que s’espavilin per trobar un
treball en economies que no tenen res per a ells.
La pregunta és: per què la meitat del món està famèlica, mentre com a nació tenim els diners i els mitjans per derrotar la fam de la faç de la terra? La resposta
que solem donar és que els EUA donen més diners en
ajuda externa que cap altra nació sobre la terra.
No obstant això, dels 22 països del món que proporcionen major ajuda, els EUA ocupen l’últim lloc en ajuda
exterior per capita i la major part d’aquesta ajuda és
militar, no per a l’agricultura. Els ciutadans dels EUA, no
obstant això, s’entesten a creure que ocupem el número
u de la llista. El cert és que nosaltres encara no hem
començat a donar el que la gent realment necessita.
Heus aquí la qüestió: Per què a tot arreu les corporacions destruixen les terres indígenes, deixant abandonats els pobres de tota la terra a mercè de la seva sort,
dormint al ras, sense latrines, doblegats sota la calor del
sol, recol·lectant el que els blancs no recol·lectarien? I
en una nació que sense ells es trobaria sense els serveis
servils bàsics, per què el govern no els dóna seguretat
mèdica, protecció legal contra els abusos, drets civils?
No és aquesta una esclavitud moderna? No és això un
colonialisme econòmic? I si això és així, per què el
poble més lliure del món no ho veu? La resposta que
solem donar és que aquesta gent no s’ha preocupat per
desenvolupar els seus propis recursos...
Nosaltres ens oblidem que només aquest país posseeix, acapara o consumeix les dues terceres parts dels
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Informació, ciència i saviesa
EMILIO LAMO DE ESPINOSA

Madrid
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límits. Ja que la ciència és un saber instrumental que
em mostra què puc fer, però de cap manera què he de
fer. Ho sabem com a mínim des de la crisi del positivisme clàssic a principis del segle passat, quan aquell
immens pensador que va ser Wittgenstein, i referint-se
justament al tema dels valors (a la “mort de Déu”),
va dir allò de “sobre el que no es pot parlar, és millor
callar”. Poques coses sensates podem dir dels valors
si els analitzem des del discurs científic, de manera
que, des d’aleshores, amb el neopositivisme, la ciència
s’ha construït eliminant els valors; la ciència ha de ser
wertfrei, value-free. I és així, ja que de la bona vida,
del que hem de fer o no, del darrer sentit de la nostra
existència, què s’ha d’estimar o odiar, què és bonic o
repugnant, d’això en sap poc la ciència.
D’això, tanmateix, se n’ha vingut encarregant la
saviesa. Un forma de saber que, superior a la ciència
i, per descomptat, a la informació, intenta ensenyarme a viure i em mostra, d’entre totes les moltes coses
que puc fer, les que mereixen ser fetes. De manera que,
sense saviesa, la ciència només és un arxiu o un grapat
d’instruments que no sabria com utilitzar. Informació,
coneixement i saviesa responen així a tres preguntes
molt diferents: què hi ha?, què puc fer?, què he de fer?
Tot és així de clar? Per descomptat que no, ja que,
com assenyalava abans, els ritmes de desenvolupament
de les diverses formes del coneixement humà són molt
diferents. El 1999 hi havia 500 milions de pàgines web;
avui dia es calcula que ja són 500 mil milions. Es creu
que el volum de pàgines web del qual disposem i, per
tant, el volum d’informació accessible mitjançant una
senzilla connexió a Internet es duplica cada tres mesos
a un ritme frenètic, i la veritat és que nedem entre
masses d’informació.
El ritme de desenvolupament del coneixement és
més difícil de mesurar, però diverses estimacions rigoroses conclouen que l’estoc de ciència vàlid s’ha anat
duplicant aproximadament cada 15 anys, que és també
el ritme amb què es dupliquen les revistes científiques
especialitzades i el branching (la ramificació) d’especialitats científiques. I, per descomptat, no hi ha ningú
que pugui dubtar que es tracta d’un dels pocs camps en
els quals podem parlar rigorosament de progrés, ja que

«El País», 22 de gener 2004, Madrid.

El 1934, en el seu poema La roca, el poeta T.S.
Eliot escrivia: “Invencions sense fi, experiments sense
fi, ens fan conèixer el moviment però no la quietud,
coneixement de la paraula, però no del silenci, de les
paraules, però no de la Paraula”. I hi afegia: “On és la
saviesa que hem perdut en el coneixement? I on és el
coneixement que hem perdut amb la informació?”. Quan
vivim veritablement amarats d’informació, amb coneixements creixents, però amb la mateixa saviesa de fa
tres mil anys, per si de cas, no és pas sobrer comentar
aquesta profunda intuïció.
Tanmateix, doncs, informació, coneixement i saviesa són tres tipus o maneres del coneixement, però d’un
abast i un desenvolupament molt diferents.
La informació ens proporciona dades, bits, ens diu
allò que és i com és allò que és, i pot ser digitalitzada,
arxivada i transmesa. Avui la trobem a la xarxa de la
web mundial, on només cal accedir a un bon cercador,
com ara Google, per obtenir tota la informació del
món, la pràctica totalitat dels llibres clàssics i moderns, tota la música, totes les dades que desitgem. Ja
gairebé ningú consulta una enciclopèdia (per això les
regalen amb els diaris), ja que és més ràpid consultar
Internet, immensa memòria de la humanitat i dipòsit
gegant d’informació sobre qualsevol cosa. Així doncs
en fem prou amb una barata connexió a Internet per
tenir accés a bases gegantesques d’informació.
El coneixement és una altra cosa, és la ciència, un
saber que, a partir de moltes dades, i combinant inducció amb deducció, em diu no pas allò que és, sinó el
que puc fer. La ciència és un altre dipòsit, aquest cop
de teories o models del món o, encara millor, de parts
del món, i em diu com fer això o allò altre. El coneixement necessita informació, per descomptat, però el que
avui és important és que, a l’haver-se democratitzat
l’accés a la informació, aquesta cada vegada val menys.
El que és important no és pas tenir informació; tothom
en té. El que és important és discriminar la informació
rellevant de la que no ho és, separar informació i soroll. I això no és pas tasca de la informació, sinó del
coneixement científic. A mesura que el bit d’informació
baixa de preu, puja el valor del coneixement.
Però el coneixement científic també té els seus

es fa difícil dubtar que avui sabem (o, per ser més precisos, coneixem) força més que fa 100 anys, i en aquell
moment més que fa 200, etcètera. Per aquesta raó no
pas pocs (entre ells jo) creiem que, si hi ha una variable
independent que pugui explicar la història, aquesta és
el progrés dels coneixements. I tot sembla indicar que,
després de les dues revolucions científiques prèvies,
la que posa fi al neolític per començar la història dels
primers imperis, i la revolució científica europea del
segle XVII, l’actual revolució científica i tècnica no ha
fet res més que començar. Ho podríem visualitzar dient
que tots dos creixen en progressió geomètrica, però la
informació ho fa cada tres mesos i el coneixement, cada
15 anys.
En canvi, la saviesa de la qual disposem avui no és
pas molt més gran de la que tenien Confuci, Sòcrates,
Buda o Jesús, no sembla haver millorat molt en els
darrers tres mil anys i, el que és pitjor, no sabem ben bé
com produir-la. Tampoc diria que ha reculat, però sí que
és gairebé una constant que ha variat ben poc o res en
els darrers segles. Per aquesta raó la lectura de l’Ètica a
Nicòman, d’Aristòtil; el De constantia sapientis, de Sèneca, o el Sermó de la muntanya, de Jesús de Natzaret,
tenen avui tant de valor com quan van ser publicats,
mentre que (com deia Whitehead) la ciència progressa
oblidant-se dels seus clàssics, i ningú que avui desitgi
saber d’òptica es llegeix la de Newton. Si haguéssim
progressat tant en saviesa com ho hem fet en coneixement, doncs, aquests antics textos morals ja no tindrien
cap valor, com tampoc en té actualment el Tractat elemental de química, de Lavoisier.
I encara n’hi ha més. Ja que si bé és cert que a
la ciència li manca saviesa, en canvi s’autodefineix –i
gairebé sempre és acceptada- com a única forma vàlida
de saber. Com ja va assenyalar Thorstein Veblen el 1906
en el primer text de sociologia de la ciència, “el sentit
comú modern sosté que la resposta del científic és la
única autèntica i definitiva”. Res de diferent dirà Habermas molt més tard: “Cientifisme significa... la convicció que ja no podem comprendre la ciència com una
forma de coneixement possible, sinó que més aviat hem
d’identificar coneixement i ciència”.
Però en aquesta mesura, en la mesura en què acceptem erròniament, que la ciència és l’únic saber vàlid,
ella mateixa es transforma en un dissolvent de qualsevol
altre saber alternatiu possible, i, per tant, en dissolvent de qualsevol saber de finalitats, en dissolvent de
la migrada saviesa de la qual disposem. El resultat és

paradoxal, cada cop sabem més què podem fer (cada
cop podem fer més coses), però sabem menys què hem
de fer, ja que fins i tot menyspreem la poca saviesa de
la qual disposem. Tanmateix, invencions sense fi, sense
finalitat, sense objecte. Així, per posar un exemple,
sabem que podem clonar éssers humans; però, ¿quan i
per què és raonable fer-ho?
Vivim, doncs, amarats d’informació, amb sòlids i
eficaços coneixements científics, però gairebé completament buits de saviesa. Sospito que Eliot tenia tot
la raó i el nostre problema és que no som capaços de
produir saviesa, com a mínim al mateix ritme amb el
que produïm coneixement.
q

Cronologia de la tecnologia de la informació
3000 aC.: Apareix l’àbac.
1823-1840: Charles Babbage dissenya la calculadora
automàtica.
1946: Primera computadora electrònica d’alta velocitat, ENIAC: funciona mil cops més ràpida que
les màquines de còmput anteriors.
1947: Gordon Bell inventa el transistor.
1959: Robert Noyce inventa el circuit integrat: tot
un circuit electrònic al damunt d’una diminuta
placa de silici.
1966: IBM presenta el primer disc d’emmagatzement.
1971: Marcian Hoff inventa el microprocessador.
1975: Primeres computadores personals.
1980: Seattle Computer Products presenta el sistema
operatiu QDOS, que després Microsoft anomenarà MS-DOS.
1984: Apple Computers presenta la Macintosh: primer
entorn gràfic en el qual només cal apuntar i
pitjar. Windows farà el mateix el 1985.
1990: Apareixen les primeres computadores portàtils.
1993: Es comercialitza Palm Pilot i complexos dispositius manuals.
1994: Seagate presenta un disc amb una transferència
de més de 100 megabytes per segon.
1995: S’estandaritza el DVD, amb una capacitat
d’emmagatzematge que supera en més de 8
cops la d’un CD.
2000: Microprocessador AMD d’1 gigahertz.
Futur: entrada i sortida de llenguatge natural,
intel·ligència artificial, processadors, nanocomputació i computació de sistema distribuït.
Font: PNUD, Informe de DH 2001, p. 34
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Per a una altra Humanitat, recuperar una bona relació entre pràctica i teoria

la teoria i l’intel.lectual en la transformació social
François Houtart

Lovaina, Bélgica - Porto Alegre, Brasil

Evidentment, no es transforma el món només amb
paraules, però la força de la paraula –és a dir, de la
cultura- com a part de la construcció social, és també
molt important. El pes polític dels Fòrums Socials
Mundials o regionals demostra la importància de
l’intercanvi d’idees i de definicions d’objectius. Sens
dubte, els Fòrums Socials han de redundar en accions i
polítiques, concretes –no dels Fòrums en sí mateixos,
que són punts de trobada, sinó dels seus participants, però la tasca de fer créixer la consciència col·lectiva
és una cosa fonamental, el que revela la importància
de la unitat entre teoria i praxi.
Deslegitimització de l’hegemonia del capital
Per canviar la dominació hegemònica del capital,
és necessari deslegitimar primer el sistema. En aquest
planeta, molta gent encara pensa que “l’economia
de mercat” capitalista pot contribuir al millorament
de la humanitat, especialment quan s’hi afegeix la
qualificació “social” (“economia social de mercat”).
L’experiència històrica d’allò que significa el capitalisme ens demostra el contrari. Sens dubte, es tracta
d’una organització econòmica molt eficaç per a produir béns i serveis (amb la condició de no interrogar-se
massa sobre les condicions ecològiques i socials de
la producció ni sobre la seva distribució), però, si
l’economia és l’activitat humana destinada a assegurar
la base necessària a la vida física, cultural i espiritual
de tots els éssers humans al món, mai la humanitat
ha produït un sistema tan ineficaç. Mai hi havia hagut tanta riquesa al món i mai hem tingut tants de
pobres.
Això vol dir la necessitat urgent d’un treball d’informació i d’anàlisi. Amb la informació no n’hi ha
prou. Avui en dia estem super-informats, especialment
sobre les catàstrofes, les guerres i la misèria al món,
però el que fa falta per moure forces de canvi és entendre el perquè (anàlisi) d’aquestes situacions. Així
doncs, es parla d’un capitalisme “salvatge” al Sud, o
als antics països socialistes, com si el del Nord fos un
capitalisme “civilitzat”, amagant que tot sovint són
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els mateixos actors socials els que són “civilitzats” al
Nord i “salvatges” al Sud. Es diuen Coca-Cola, Nestlé,
Vivendi, Levi Strauss, Shell, Total...
El capitalisme és “salvatge” sempre que pot, i
“civilitzat” quan no li queda cap altre remei. La maximització del lucre forma part del seu mateix ésser,
de la seva pròpia essència. Per arribar a aquestes
conclusions, no n’hi ha prou amb descriure situacions
dramàtiques i condemnar-les, cal analitzar-ne la lògica, anàlisi que és necessària per definir objectius de
lluita i orientar accions. Com deia Paulo Freire, encara
és necessària la “concientització”, que no significa
imposició de cap ideologia, sinó, senzillament, ajudar
a descobrir i a entendre els mecanismes interns de la
realitat.
Construir el projecte estratègic
Hi ha molta gent que pensa que l’únic que es pot
fer avui és multiplicar les accions locals, micro-crèdit,
l’economia social, els projectes de barris o comunitats... perquè les grans perspectives van fracassar.
Va ser el cas del “socialisme real” –diuen-, que no va
poder representar una alternativa al capitalisme...
Tot i que és veritat que no hem de menysprear les
accions a curt termini –perquè la gent pateix i es mor
avui, no pas demà-, és clar que la simple suma de petits projectes no canviarà per ella mateixa l’estructura
d’opressió edificada pel sistema capitalista. Ans al
contrari, la seva força és tanta, que ben fàcilment pot
absorbir tots aquests esforços i fer-ne un instrument
de la seva pròpia reproducció. Hi ha molts d’exemples
en aquest sentit: els grans bancs s’interessen i organitzen el micro-crèdit, perquè és una font d’acumulació; el Banc Mundial afavoreix la descentralització
perquè a les empreses multinacionals els és més fàcil
negociar amb entitats locals que amb Estats...
Les accions locals quotidianes, indispensables per
a la gent, tindran capacitat de canvi a llarg termini
només si s’inscriuen en un projecte estratègic més
ample, és a dir, si contribueixen realment a la transformació i superació de la lògica dominant del capital.

Això significa que han de contribuir a acumular forces
per a un projecte general, no abstracte, que sigui
expressió d’aquest “altre món” del qual es parla avui,
des de l’aparició de “l’altermundialisme”.
És ben cert que hem patit projectes que ens van
imposar com si fossin dogmes... Però no podem caure
en el sentit contrari: pures accions concretes amb
absència de projectes estratègics. Els quals, com a
expressió de les alternatives, es construeixen col·
lectivament, en un procés incessant, i si es petrifiquen o es transformen en imposicions, es tornen incapaços de canviar i d’adaptar-se a noves circumstàncies, i acaben en un fracàs. Utopia significa posar fi a
l’hegemonia del capital, la qual vilment ho transforma
tot en mercaderia i destrueix la natura i la solidaritat
humana, i passar a construir una altra manera d’organitzar l’economia i la societat humana sencera, el que,
evidentment, és una perspectiva a llarg termini, que
implica aspectes culturals i polítics.
No n’hi ha prou amb definir projectes estratègics;
també és necessari establir estratègies de canvi, i
això necessita pensament i teoria. Conèixer la historia dels moviments socials, les seves experiències i
realitzacions, els seus èxits i fracassos, forma part de
l’elaboració d’estratègies. Significa adaptar els mitjans
als fins, expressar valors en la manera de lluitar, preocupar-se de resultats a mitjà i llarg termini. El pur
pragmatisme condueix a errors profunds, fins i tot entrant en contradicció amb els mateixos objectius que
es persegueixen. Una reflexió crítica permanent sobre
les estratègies, amb participació de tots els actors, és
absolutament necessària.

(reserves d’idees), treballen a tot el món per estudiar
i pensar el sistema capitalista en els seus aspectes
polítics, militars i culturals. La majoria d’ells es troben als Estats Units, però la iniciativa més visible
és de moment el Fòrum Econòmic Mundial de Davos
(Suïssa). Per això, el Fòrum Social Mundial (Porto
Alegre, Brasil) es reuneix al mateix temps cada any,
la darrera setmana de gener. Això té un valor simbolic
molt important.
Però n’hi ha més: l’adversari manipula els conceptes de les lluites socials, usant les mateixes paraules,
però donant-les-hi un altre sentit. Anomena “societat
civil” als “empresaris”; per “descentralització” no entén el poder de la base, sinó el “desmantallament de
l’estat”; la “participació” la defineix dins del marc del
model neoliberal, i la seva “lluita contra la pobresa”
només tracta de pal·liar-ne els efectes, no d’atacar-ne
les causes... És a dir: la lluita social també és “semàntica”, es dóna fins i tot en el llenguatge, o sigui, és
“ideològica”, teòrica, no només practica...

El paper dels intel·lectuals
Pels moviments socials i les organitzacions polítiques que constitueixen la base d’una altra relació de
força per realitzar els canvis socials, els intel·lectuals
no són creïbles si no estan compromesos, i no són
útils si no són crítics. D’intel·lectuals no ho són només els que tenen un títol universitari, sinó tots els
que poden prendre una distancia de reflexió crítica
davant de la realitat. Un intel·lectual que no se sent
afectat per la sort de la humanitat ve a ser un “extraterrestre”, o un cínic. No és pas que la investigació
fonamental no sigui necessària, però ha de ser conscient dels seus condicionaments econòmics, socials i
La lluita ideològica
Tot això ens assenyala la importància de la lluita fins i tot polítics.
Als moviments socials els fa falta el pensament
ideològica. José Cardijn, fundador de la JOC (Joventut
crític per poder descobrir les conseqüències reals de
Obrera Cristiana) va organitzar el seu moviment proposant la metodologia del “veure, jutjar, actuar”, que l’acció que desenvolupen, per recordar les condicions
socials dels fins perseguits, per ajudar a crear la consavui és la “metodologia llatinoamericana” per excel·
ciència col·lectiva dels grups en lluita. L’intel·lectual
lència. “Veure” és observar i estudiar la realitat, per
no és el líder, en tant que intel·lectual -malgrat que
conèixer-la millor. Aquest “veure” portar al “jutjar”,
que a de ser a l’hora una anàlisi i un judici moral. La algun cop també pugui ser un líder social o polític-.
conjunció dels dos moments porta a “l’actuar”. De ma- El seu paper específic és el d’acompanyar l’acció social
nera senzilla aquest mètode sintetitza tots els passos en la seva dimensió ideològica i teòrica, un paper
tan necessari com insubstituïble. És veritat que de la
d’una transformació de la societat.
La importància de la lluita ideològica també ve de teoria sense praxi n’esdevé un resultat estèril, però la
les estratègies de l’adversari. Nombrosos think tanks praxi sense teoria acaba en el pragmatisme.
q
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La teologia: comunicació militant i agraciada
Ser, com déu, defensora militant del pobre

Jon Sobrino

1. Un món nou necessita una nova consciència
col·lectiva. I allò que té capacitat per generar-la és,
més que cap altra cosa, la força de la mateixa realitat:
la generositat i veritat d’un Monsenyor Romero, la de
les silencioses víctimes del Congo, la de la generositat
de la solidaritat... per exemple. Aquesta realitat vol
prendre la paraula, vol “comunicar-se”, i un cop comunicada –la realitat, no només una doctrina que la
tracti- genera consciència col·lectiva que configura la
Humanitat. Segons el lema de l’Agenda d’enguany: “per
a una altra Humanitat, una altra comunicació”.
Això que hem dit també s’aplica a la teologia. La
qual, en definitiva, posa en paraula la realitat de Déu i
de la història. Si no s’acontenta amb ser només doctrinalment “veritable” sinó també històricament “salvadora”, en el seu propi ser i fer ha de “comunicar” realitat que salva. I –afegim- ha de fer-ho “militantment”,
amb consciència que la seva identitat i rellevància en
depenen.
Parlant de “militància” s’ha de començar dient
que existeix una descomunal “batalla” per part dels
poderosos per apoderar-se del llenguatge, per definir i
imposar allò que és “políticament correcte” i enterrar
allò que no interessa. I això també passa en teologia:
¿Què en queda d’aquell “Jesús històric” que va sacsejar ments i consciències, d’aquell “Regne de Déu”, i del
“Poble de Déu” del qual va parlar el Vaticà II? Sobretot, ¿què en queda d’aquella “inserció” en mig d’opressions i matances, d’utopies i generositat sense límits,
del testimoni martirial i l’”Església dels pobres”, coses
de les quals en va parlar Medellín amb més força que
el Concili? ¿Què en queda d’aquell viure i desviure’s,
al carrer i al temple, en la pietat i a l’acadèmia, d’allò
que anomenem l’”opció pels pobres”?
Sens dubte que en queda alguna cosa. Potser quedi
molt amagat, però també s’enterren aquestes realitats,
i fins i tot el llenguatge pot desaparèixer. I a vegades
això passa en nom de “nous paradigmes”. És veritat
que els paradigmes canvien, però existeix allò “metaparadigmàtic”, allò que està més enllà dels paradigmes
canviants, allò que no ha de deixar d’existir perquè el
llenguatge ho silenciï. El “segueix-me” de Jesús, el
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UCA, San Salvador, El Salvador
“baixar de la creu els crucificats” d’Ellacuría, “la glòria
de Déu en el pobre que viu” de Romero... travessen i
sobreviuen a qualsevol paradigma.
2. Doncs bé, una teologia “militant” –en el llenguatge i sobretot en la realitat- sempre corre el risc
que l’enterrin, per la seva perillositat, però també
corre sempre el risc de ressorgir per la seva necessitat.
I això és així –pensem- no tant pel temperament del
subjecte que fa teologia, sinó perquè en el seu objecte
hi ha –el misteri de Déu i del seu Crist- una cosa que
exigeix militància com a risc i com a benedicció.
Com parla el nostre Déu? “He escoltat clams intolerables que no em deixen en pau... Sortiré de mi i
baixaré a alliberar-los... I a vosaltres –nosaltres- no
us passi pel cap venir a mi amb cants piadosos ni tan
sols irenistes... Les vostres mans estan tacades de
sang. Renteu-vos”...
No pas totes les divinitats parlen així –certament
no les que ara s’ensenyoren seglarment d’Occident-,
però així parla el nostre Déu. Un creient –i un teòlegno pot anar més enllà del misteri d’aquest Déu. Ha de
participar –sigui quin sigui el seu temperament- en
aquesta militància de Déu contra el pecat del món,
contra els ídols que sembren mort per milions, que fan
desaparèixer del planeta la vergonya i la decència, i
que implanten allò impúdic.
Però allò primer i allò darrer d’aquest Déu militant
no té res d’esquerp i geniüt, encara menys d’egoista
i arrogant, d’empipat, per dir-ho així perquè li vagi
malament amb les nostres maldats... Allò primer i allò
darrer d’ell és més aviat compassió i tendresa, bondat
i amor. És el Déu que veu patiments i escolta laments
–recordem els 4 milions de morts a la vergonyosa i
silenciada guerra del Congo-, i tot això li arriba a
l’interior. I aleshores Déu és militant d’una altra manera més primigènia: és maternalment militant. I per
això, la teologia no es pot fer sense maternalitat, com
molt bé va dir Joan XXIII de l’Església: l’Església és
abans que res mare, partera d’humanitat. Ser mestra ve
després. A Ellacuría li agradava repetir-ho de l’Església
i de la teologia. I bé prou que sabia el que deia quan
parlava de magisterialitat.

pensament i es cau en el pur activisme. Dit sense cap
hybris, es tracta que ens encarreguem de Déu, del seu
Regnat. En aquest sentit Ellacuría deia que la teologia
és el “moment ideològic d’una praxi”. En aquest mateix
sentit hem entroncat la teologia a la terna teologal: és
l’intellectus fidei, en la línia d’Agustí. És també l’intellectus spei, en la línia de J. Moltmann. I sobretot és
l’intellectus amoris, historitzat de vàries formes com a
intellectus misericordiae, iustitiae...
La tercera és “carregar amb la realitat”: és la dimensió ètica de la intel·ligència, la qual no ha esta
donada al teòleg per desentendre-se’n, sinó per carregar amb les exigències de l’encàrrec. La teologia ha
de carregar amb allò més pesat de la realitat, i això,
si es tracta de teologia cristiana, no deixa de ser una
tautologia. La persecució no és pas només allò que
sobrevé als cristians per necessitat, com avisava Pau
des del començament als cristians de Tessalònica, sinó
allò que ha de sobrevenir als que pensen cristianament
a Déu en contra dels ídols, i als que s’encarreguen del
Regne en contra de l’antirregne. D’una manera o altra,
acabaran com uns màrtirs, com Jesús –màrtirs jesuànics-. I hauran sigut màrtirs per haver sigut teòlegs.
4. La teologia ha de ser “militant”, però no només
això: ha de ser “agraciada”, amb la mateixa radicalitat
i amb prioritat lògica, tant pel que toca a l’objecte
de la teologia, com al subjecte que la fa. Objectivament, se’ns ha donat una bona notícia, un evangeli.
És allò que ve de fora –o si es vol del més profund de
nosaltres-, però no és producte de les nostres mans:
“Ha aparegut la benignitat de Déu”. “Amb Jesús ens va
venir la gràcia i la veritat”, i en ell s’ha revelat –contra tota expectativa- l’”ecce homo”. Això és evangeli,
la gràcia com a objecte.
Però la teologia també és “agraciada” en el subjecte. També “el fer teològic” se’ns dóna, no en tots
els seus elements conceptuals, per descomptat, però
sí en el seu dinamisme fonamental. Ho he repetit
moltes vegades, però no trobo cap fórmula millor per
expressar-ho que aquestes paraules de Rahner: “Crec
que ser cristià és la tasca més senzilla, la més simple i
a la vegada aquella pesada càrrega de la qual ens parla
l’evangeli. Quan la carregues, ella et carrega, i com
més temps visquis, més pesada i lleugera arribarà a
ser. Al final només queda el misteri”. A la terminologia
que hem usat abans; quan intel∙ligim, no només hem
de carregar amb la realitat sinó que la realitat carrega
amb nosaltres. És la teologia agraciada.
q

Text més ampli, a: http://latinoamericana.org/2006/textos

Segons això, per a la teologia, “militància” és en
definitiva inscriure’s decididament a les files d’un Déu
que escomet contra l’opressió, la injustícia, la mentida
i la mort per vèncer en l’única batalla que en definitiva
li interessa: la de la bondat. Fer teologia militantment
és introduir-se en la batalla que van començar uns
altres –els opressors- i convertir-se, com Déu, en defensor militant del pobre. En aquesta bondat a Déu li
escau el seu ser Déu i –per això- a la teologia li escau
el seu ser teologia.
Militància és estar a favor d’aquesta bondat, desmesuradament. I, al mateix temps, és estar en contra
d’allò que se li oposi, no pas senzillament d’allò que la
nega. Avui dia, tant el Déu –el de la vida- com l’antiDéu –ídols, antirregne-, tant la gràcia, la immensa
bondat al món, present de manera desconeguda entre
els pobres, allò que hem anomenat la santedat primària, com la maldat que es passeja escandalosament,
fan que la teologia cristiana hagi de ser militant. I
també hi afegim que tant el compromís amb allò que
és bo i veritable –ja que no pas tot és igual-, com el
politeisme –que, com a mínim a Occident, juga a favor
nostre...-, tot això vol militància de la teologia.
En principi la militància no prové d’instints geniüts, conspiradors o –comprensiblement- contestataris,
coses que poden venir després. A la teologia la militància li ve del seu objecte: Déu.
3. La teologia tracta de Déu, el seu objecte, fent
ús de la intel·ligència, i, també, el seu ús correcte la
fa “militant”. Aquest ús correcte, segons les conegudes
paraules d’Ellacuría, consta de tres coses. La primera
és “fer-se càrrec de la realitat”, estant activament
entre la realitat de les coses. “Militància” aquí vol dir
que el teòleg no sigui simple espectador, per descomptat, però ni tan sols tampoc “simple” pensador –encara que tant de bo n’hi hagi molts i profunds-, sinó que
es deixi afectar per la realitat de les coses, abans que
la doctrina les hagi garbellat i fins i tot –malgrat que
no es pot evitar l’interès que mou l’afany per conèixerpel sentit que les coses tenen per a nosaltres. “Militantment” s’ha de deixar que la realitat sigui allò que
és, que prengui la paraula. Com a mínim, fer l’esforç.
La segona és “encarregar-se de la realitat”: arribar
a conèixer i acceptar l’encàrrec que ens fa la realitat,
senzillament per ser el que és. És la dimensió pràctica
de la intel·ligència. Militància és, doncs, pensar “encarregant-se” de la realitat, i pensar molt i bé –perquè
ningú pensi que amb la militància es menysprea el
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La formació de la consciència crítica avui
João Batista Libânio

Les profundes transformacions del sistema capitalista han desmuntat els processos concientitzadors
que es produïen les dècades anteriors. Persones lúcides
demanen que s’oblidi el que van escriure. Antics militants apaguen les seves desil·lusions als bars, amb
amics de farra, o capitulen davant de la tecnologia i
ens encolomen els dogmes yuppies dels joves executius
professionalment ben remunerats i refinats en el vestir
i en el viure. No falten els que s’aboquen als braços
religiosos del carismatisme fàcil. Són pocs els que es
mantenen fidels, ferms, preguntant-se com conservar la
consciència crítica i alimentar-la en aquests temps de
neoliberalisme.
La caiguda del socialisme real
Per què es va interrompre el procés concientitzador
i ens va arribar aquest marasme alienant? El fet extern
més significatiu va ser l’enfonsament del sistema socialista i la pèrdua de l’horitzó utòpic que oferia. La caiguda no es va produir per cap derrota bèl·lica, ni per la
imposició d’un poder extern invasor, sinó per la pròpia
fallida del sistema, viciat i corromput per dins. Així, la
decepció de milions, potser de milers de milions de persones, va assolir una dimensió extrema. Va ser paradigmàtic el suïcidi de l’oficial soviètic després de confessar:
«tot allò en el que creia s’ha ensorrat», i amb allò també
el sentit de la seva vida. Encara que no tothom va arribar a aquests extrems.
Procés de concientització de les dècades anteriors
El capitalisme, en la seva fase industrial i amb fortes
arrels a les societats, permetia que s’identifiqués bé els
adversaris. La lluita de classes n’ocupava el centre. Els
dos pols, ben visibles, afavorien el desenvolupament de
la consciència crítica. Posar-se en un costat era oposarse a l’altre. O blanc o negre. Tot i que l’anàlisi resultés
un mica simplista, permetia decisions clares.
La formació de la consciència crítica implicava el
desemmascarament de la ideologia dominant que proposava el model capitalista com a solució fins i tot per als
problemes dels pobres, els quals, però, entenien fàcilment que res d’això passaria, i que la proposta capitalista no passava de ser un engany ideològic.
Els agents de pastoral i de base rebien una formació
que els feia capaços de submergir-se en la seva pròpia
experiència i percebre si n’era de poc transparent fins i
tot per a ells mateixos. I s’assenyalaven les principals
186

Belo Horizonte, MG, Brasil
dificultats d’aquella suposada claredat. Predominava
entre les persones una visió de la realitat lligada a les
necessitats de la natura, que remetia en última instància
a la voluntat de Déu i ignorava el joc real d’interessos
socials i polítics. La formació de la consciència crítica
implicava passar d’un esquema de comprensió de la
realitat a partir del model de la naturalesa, al model
de la història, desmitificant des del començament una
voluntat de Deu que justificava la pobresa i el patiment
dels pobres en vista a una vida futura de felicitat.
En aquest sentit, la teologia de l’alliberament va
dur a terme una immensa tasca de concientització, en
posar al descobert els mecanismes socials d’opressió,
que havien estat presentats com a lleis naturals fixes i
inexorables. El procés concientitzador va arribar al món
de la família i a les Esglésies, trencant els autoritarismes patriarcals d’ambdues instàncies, que fins aleshores
inhibien la consciència crítica de les persones.
Tot aquest procés continua essent vàlid per a molts
agents de pastoral. Al nostre Continent, tant l’estructura
familiar com l’eclesiàstica mantenen en molts llocs les
mateixes prepotències d’abans. Malgrat que s’estigui
produint una ràpida urbanització dels nostres països,
molts pobladors de la ciutat conserven els esquemes
rurals, mítics i religiosos tradicionals, els quals necessiten una depuració.
La nova situació d’alienació
Amb el neoliberalisme i amb la postmodernitat ha
augmentat l’alienació, no ja per la ingenuïtat rural ni
per la pietat tradicional, sinó per un treball d’invasió,
subtil i insidiós del sistema neoliberal, de bracet amb
l’aparell ideològic dels mitjans de comunicació. Les classes s’entrecreuen de tal manera que els seus contorns
s’esfumen. No s’identifiquen amb claredat els enemics.
En aquesta situació es fa necessari augmentar la vigilància.
El pensament neoliberal ha aconseguit la doble proesa de desqualificar qualsevol oposició i d’imposar-se com
l’única solució possible. La primera la va aconseguir amb
el col·lapse del socialisme, única alternativa que li plantava cara en el terreny político-econòmic. Va ser un fet
tan evident que es justifica per si mateix. Es presenta el
capitalisme victoriós com a resultat d’un millor rendiment i del fracàs del partit oposat. I qualsevol menció al
socialisme es titlla de nostàlgica, de tornada al passat,

Repensar el procés concientitzador
La principal dificultat és cultural. Des del segle passat s’ha anat generant una cultura de masses. És l’única
cultura pròpia de l’edat moderna, produïda segons la
matriu de fabricació industrial. El fordisme va establir
en la indústria un tipus de producció en sèrie per a les
masses, especialment les urbanes. Segons aquest model,
els mitjans de comunicació escampen a través de les
tècniques de difusió massiva un tipus de cultura dirigida
a las masses. S’ha gestat especialment als EUA, amb els
valors típics de la classe mitjana nord-americana. La
immensa força seductora d’aquesta cultura i la potència
dels mitjans de comunicació la van expandir per tot el
món occidental amb símbols com el cotxe propi, McDonalds, Coca-Cola, la nina Barbie, els pantalons texans,
Hollywood... Combina dos ingredients seductors: el
miratge de la realitat, i les seves passions i desigs, amb
un toc de romanticisme i somnis. Barreja la dura realitat
amb somnis de colors vius, la violència amb la bellesa.
Una alienació quasi irresistible. Fa la impressió que
mostra la veritat. El component oníric consola i arrenca
les persones de la realitat, permetent que es lliurin als
seus somnis, quasi sempre irrealitzables per a les capes
més pobres.
Tenir consciència crítica consisteix en posar al descobert aquest joc seductor, desemmascarant tant allò
que es presenta com si fos realitat, com allò que es
proposa com a desig. Ambdós elements falsegen la consciència. La realitat es presenta des del que les persones
volen veure, no des del que necessiten conèixer.
Salten als ulls els dos temes més engrescadors: la
violència i la intimitat afectivo-sexual, de les quals el
programa Gran Hermano n’és la més genuïna expressió.
Heus aquí una alienant inversió: el món privat i íntim
es llença als vents de la publicitat i, per un altre costat,
les coses públiques, com l’ Estat, el diners dels impostos, les carreteres... es privatitzen, legalment o per la
corrupció. S’implanta una cultura de l’ús privat dels béns
públics al costat de la conversió en espectacle de les
intimitats i d’allò personal.
A part d’això, encara no ens adonem de la gravetat
de la situació posterior a l’11 de setembre del 2001. Per
combatre el terrorisme, els drets personals i la confidencialitat els va retallant un Estat policial que sofistica
cada vegada més els controls i comparteix internacionalment informacions i sospites respecte les persones.
Tot un camp de concienciació dels drets humans fonamentals, consagrats per l’ONU, que unes nacions que es
diuen civilitzades van abolint.
q

Text lleugerament més extens a: http://latinoamericana.org/2006/textos

de regressió inacceptable.
Aquest primer aspecte és netament «ideològic»,
ja que aconsegueix generar la impressió de que estem
davant d’un fet incontestable, d’una evidència objectiva,
per allò que ja deia el proverbi llatí: «contra els fets no
valen els arguments».
La segona proesa deriva de la primera. Un proverbi
francès canta la victòria d’un combatent per la manca
d’adversari... El neoliberalisme es proclama únic perquè
no té contrincant. És una trampa ideològica: qui diu que
no pot sorgir i formar-se una alternativa? Es dóna per
evident que ni tan sols és possible...
L’obstrucció de la consciència crítica ve també de
la insinuant postmodernitat, vestida d’informàtica.
L’ambigüitat rau en la manera com s’aborda la qüestió
de la raó. Denúncia amb justícia una raó instrumental
que menysté la raó comunicativa. Donat que el sistema
neoliberal s’alimenta de la instrumentalitat racional que
estableix un objectiu, ordena els mitjans per obtenir,
d’una manera eficient, competent, els costos més baixos
i els beneficis més alts. Quan encara críticament la raó
instrumental, la raó comunicativa postmoderna troba el
punt dèbil i el colpeja. Des d’aquest punt de vista, afavoreix la consciència crítica. No tolera el regnat aïllat i
triomfant de la racionalitat instrumental.
La postmodernitat desperta els mites de l’emoció, de
l’afectivitat. No hi ha res de dolent en tot això. Malgrat
tot, es produeix fàcilment una inversió perillosa: s’abandona la racionalitat en la seva totalitat, confosa i identificada equivocadament amb el seu aspecte funcional,
per complaure’s amb l’immediatisme hedonista i plaent.
Es concentra en allò momentani per extreure’n tot el
plaer i el gaudi que hi pugui haver. L’emoció i el plaer
són pèssims consellers quan es donen la mà i caminen
sense cap altra companyia.
Aquest doble efecte negatiu prové d’aquesta espontaneïtat que acaba deixant que la raó instrumental faci
la seva tasca de devastació. L’oblida, o la nega, com si
no existís. I així, lliurada a ella mateixa, assumeix una
llibertat sense traves. I allò que es criticava encara es
torna pitjor: com més es lliuren les persones a allò emocional, més el sistema fa de les seves, explotant mediàticament aquesta sensibilitat alienada. Es compleix
una vegada més el proverbi llatí: «pa i circ». A més, allò
emocional aliena perquè no es deixa il·luminar per la
raó: és arrossegat per impulsos instintius i descontrolats, permet crear un benestar afectiu sense referència
als patiments i carències dels altres, i acaba fàcilment
concentrant-se en el seu propi jo.
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Alia mondo eblas

comunicació democràtica per una altra mundialització
José Antonio Vergara
L’actual etapa del procés d’acumulació a escala mundial s’expressa en el cercle del simbolisme a
través d’una grandíssima pressió que tendeix a la
McDonalització del món, és a dir, a la nefasta uniformització cultural a l’estil Hollywood, devastadorament
empobridora i alienant en un àmbit essencial per a
la reproducció de la vida humana. En aquest marc,
l’hegemonia dominant de l’anglès com a llengua
gairebé oficial de la globalització capitalista és senzillament la part lingüística de la dominació unipolar
que s’observa en tots els demés apartats (econòmic,
polític, militar, etc.). Des de la perspectiva del “pensament únic” i la mercantilització generalitzada, és
natural, eficient i desitjable que l’idioma del mercat
mundial de manera progressiva vagi desplaçant i expulsant tots els altres de les esferes social i econòmicament significatives, com ara la ciència i l’educació.
Les etnollengües que encara no han desaparegut aniran quedant progressivament relegades a un ús íntim,
domèstic, en el millor dels casos, sense oportunitats
reals per al desenvolupament de les seves respectives
terminologies científiques, per exemple.
vAquesta dimensió gravitant de la globocolonització actual reprodueix a escala ampliada, tot i
que sense extermini físic evident, la violència dels
processos anteriors de genocidi lingüístic i cultural
que les expansions imperials i la creació després dels
Estats-nació artificial i forçadament homogenis van
representar per als pobles autòctons d’arreu del món,
utilitzant ara a favor seu l’eficàcia de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i particularment l’arbitrarietat cega i destructiva de les forces
del mercat, que com és evident afavoreixen sempre
els poderosos. Es produeix d’aquesta manera una distribució injusta i desigual de l’accés a l’alfabetització
i a l’aprenentatge de llengües, així com una “espontània” predilecció per l’estudi excloent de l’anglès,
glorificat arreu del món com a eina per participar
del mercat global. Això a l’hora crea una pròspera
indústria acadèmica en benefici de les economies dels
països centrals anglòfons, i genera una nova eina de
dominació elitista a la resta del món: la preuada pos188
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sessió d’aquesta “clau” per part de les minories que
controlen econòmica, cultural i políticament els seus
respectius països.
En aquest escenari mundial de capitalisme neoliberal, l’atac mortífer contra la diversitat lingüística
és equivalent al que pateix la biodiversitat en aquest
ferotge poder d’extermini. Els pobles indígenes són
els més afectats, ja que són els portadors de la part
més gran de la diversitat lingüística i cultural: més
del 80% de les aproximadament 6500 llengües es
parlen en un sol territori, i de mitjana no tenen més
de 5000 parlants. En contrast, més de la meitat dels
Estats són oficialment monolingües i els seus sistemes
educatius formals exclouen l’ensenyament en i de les
llengües indígenes. Si aquesta evolució continua, més
del 90% de les llengües orals es perdran ràpidament
en el transcurs dels propers 100 anys.
Davant aquest paradigma dominant
d’homogeneització culturalment genocida, de creixent
monolingüisme i d’aprofundiment de les jerarquies
lingüístiques excloents i injustes (p.e.: privilegis
automàtics dels parlants nadius de l’anglès bescantant
tots els altres habitants del planeta), l’activisme per
una mundialització alternativa i solidària obre l’espai
perquè emergeixi un paradigma alternatiu, el de la
“linguoecologia” (ecologia de les llengües) i la lluita
pels “drets humans lingüístics”, per la lliure identificació amb la llengua materna i per la preservació de
les identitats personals i col·lectives que hi estan
lligades.
Precisament en el procés de constitució de la
societat civil mundial com a subjecte per a la construcció d’un ordre planetari més just, humà ecològicament responsable i solidari, l’Esperanto és un element
que pot facilitar una comunicació no mercantilitzada
i “en peu d’igualtat” entre tots els pobles del món. El
moviment per la llengua Esperanto ha acumulat una
rica experiència en els seus gairebé 120 anys d’ús
pràctic, facilitant el contacte i els intercanvis culturals sense subordinació entre persones que parlen
idiomes diferents, ha estat particularment lligat a
impulsos anteriors d’internacionalisme emancipador,

com ara el moviment pacifista i les diverses corrents
del moviment obrer. Alia mondo eblas (un altre món
és possible)...
El seu caràcter estrictament fonètic, i la seva
gramàtica completament regular –lliure d’excepcions-,
en faciliten moltíssim l’aprenentatge i l’ús autònom
per part de qualsevol home o dona que decideixi
explorar el seu potencial, en contrast amb l’esforç
(generalment amb pobres resultats) que necessita
l’aprenentatge de qualsevol etnollengua. Tot i que
el lèxic de l’Esperanto s’ha pres bàsicament del gran
tronc indoeuropeu, la seva estructura morfològica i
sintàctica l’apropen a les llengües “aglutinants” (com
ara les anatòliques) i aïllants (com el xinès i el thai),

sintetitzant d’aquesta manera una autèntica universalitat. Com a exemple dels dispositius que en faciliten
la incorporació pràctica, es pot dir que els verbs en
infinitiu acaben sempre en –i, els substantius en –o,
els adjectius en –a i els adverbis en –e. Així, la paraula patro significa pare, patra és l’adjectiu d’aquesta
mateixa idea (patern/a) i patre l’adverbi corresponent
(paternalment). Amable lector, si en la nostra llengua
catalana el substantiu del verb somniar és “somni”,
però l’adjectiu és... “oníric”. En Esperanto és molt
fàcil: respectivament songhi, songho, songha... El
mecanisme d’aquesta llengua interètnica en facilita
l’adquisició i l’ús lliure, flexiu, creatiu i autònom de
l’arsenal lèxic.
q

Pàgina-xarxa amb informacions generals i diversos links:
Portal de l’esperantisme català: www.esperanto-ct.org/
Asociación Izquierda y Esperanto (Espanya): http://satenhispanio.eresmas.com
Federació Espanyola d’Esperanto: http://esperanto-es.net
Comissió per les Amèriques de l’Associació Mundial d’Esperanto:
http://www.ameriko.org (permet trobar fàcilment la pàginaxarxa dels esperantoparlants organitzats a cada país).

Cursos (n’hi ha molts més):
http://www.lernu.net
http://www.cursodeesperanto.com.br
http://esperanto.org/espviva/ev_es/utf-8/unik/index.html
http://www.geocities.com/sue_hess
http://www.institutoesperanto.com.ar
Diccionari castellà-esperanto: luisguillermo.com/diccionario
Wikipedia en Esperanto: http://eo.wikipedia.org/wiki

Huntington: parlar anglès o morir

El País, Madrid.

José Vidal-Beneyto

Samuel Huntington predica la seva creuada antihispana i insisteix en el perill que suposa per a la
identitat nord-americana, quintaessència i suport,
segons ell, dels valors del món occidental, l’ús cada
vegada més generalitzat de l’espanyol i la persistència
del referent cultural hispànic als EUA.
A l’entrevista d’EL PAÍS, l’intel.lectual pentagònic
reitera, encara que de manera més dissimulada, els
arguments presentats a les seves darreres publicacions:
El reto hispano a Foreign Policy i ¿Quiénes somos? a
Paidós. La seva tesi central coincideix de manera paradoxal amb la interpretació de Chomsky de la política
nord-americana: els americans necessiten una amenaça
exterior, que si no es té es crea, per percebre’s com a
comunitat. En aquesta funció, “la URSS i el comunisme
ateu... han estat substituïts per l’islam militant... que
ens ha tornat el sentiment d’identitat nacional”. A la
imposició ideològica d’aquesta tesi hi va contribuir el
seu aterridor Topada de civilitzacions i l’amenaça de
l’agressió islàmica que anunciava. Per això és incoherent que ara es declari ocasionalment contrari a una
guerra que tant va fer per desencadenar.
A més, les bombes que el professor Huntington

Madrid
proposava a Vietnam com el mitjà més segur per defensar la civilització occidental han assumit ara la
forma d’armes ideològiques: els mexicano-americans
amenacen l’existència dels EUA per la seva incontrolada capacitat de reproducció i per la seva incapacitat
congènita per aprendre. Proves: la primera, el 2040
els hispans representaran el 25% de la població americana, i segona, el 36% dels estudiants hispans no
acaben els seus estudis secundaris davant del 8% dels
blancs americans, i amb prou feines el 4% dels mexicans accedeixen a la universitat davant de la mitjana
general del 22% dels nord-americans.
Basant-se en aquestes xifres, a les quals amb la
descontextualització a la qual han estat sotmeses els
hi fan dir el que volen, la conclusió és inequívoca: no
podem deixar que la marea hispana acabi amb el nostre país. Remei: parlar només anglès, imposar als EUA
primer i a la resta del món després el monolingüisme
anglofònic. És més, per instal·lar-se a l’american way
of life amb el que tants somnien, s’ha de somniar en
anglès. I el professor Huntington es posa com a exemple: mirin vostès si n’arribo a ser d’influent i si me
n’ha anat de bé i només parlo anglès.
q
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Elogi de la conscienciació
Frei Betto

“Conscientització” ve de consciència, tenir consciència o coneixement d’alguna cosa. El terme es va
introduir en el llenguatge dels sectors progressistes
d’Amèrica Llatina a través de les obres del professor
Paulo Freire (1921-1997), educador brasiler que va
construir la “pedagogia de l’oprimit”, mètode d’alfabetització que afavoreix l’aprenentatge de la lectura i
de l’escriptura mitjançant la contextualització de les
“paraules generadores”. Així, pare és a l’arrel de país,
pàtria... obrint la consciència de l’alfabetitzant a la
percepció de la conjuntura sociopolítica i econòmica en
la qual està situat.
A la dècada de 1970 es va intensificar al Continent el “treball de base” amb sectors populars, assessorat per equips d’educació popular obstinats en
“conscienciar” camperols, obrers i persones de baix
nivell adquisitiu. La paraula implicava tornar l’educant
políticament “conscient”, o sigui, fer-lo persona crítica
davant del sistema capitalista, les dictadures, l’opressió
social, i al mateix temps, partidari del projecte de construcció d’una societat socialista. Aquest seria, el perfil
d’un militant “conscienciat”.
Poc a poc es van anar adonant que no se’n feia prou
amb “conscienciar”, amb dotar al militant amb nocions
polítiques de tarannà crític. El cap pensa on trepitgen
els peus. Encara que es prengui consciència dels reptes
polítics, el risc d’idealisme es supera quan el militant
manté vincles orgànics amb els moviments socials.
Sense pràctica social no hi ha cap teoria que transformi
la realitat.
Les darreres dècades el “treball de base” va ampliar
el concepte de conscientització. El coneixement no
deriva només de la raó o dels conceptes que portem al
cap. També prové de factors no racionals, o transracionals, com ara l’emoció, la intuïció, el sentit estètic,
etc. A la Bíblia, conèixer és experimentar. Quan hi
llegim que “Sara va conèixer Abraham”, la paraula
significa més que el fet que li presentessin. Conèixer hi
vol dir fer una experiència de l’altra persona, tocar-la
física i subjectivament, estimar-la.
Amb la introducció de les relacions de gènere i
la conservació del medi ambient en el treball polític,
la paraula va adquirir un significat més extens i més
profund, articulant consciència i subjectivitat, actu190
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ació efectiva i relacions afectives, pràctica social i
solidaritat individual. En queda descartada la figura
del militant maniqueu, que lluita per la transformació
de la societat sense obstinar-se en el seu propi canvi.
Ara, “conscienciat” ho és el militant que entrellaça, en
la seva activitat social i política, els principis ètics i el
compromís amb la causa alliberadora dels pobres.
El cap de l’oprimit –diu un principi marxista rescatat per Freire- és propens a ser “hotel” de l’opressor.
Hostatja idees i actituds que ens han inoculat a través
dels mitjans de comunicació, de la cultura vigent, dels
modismes. La manera de pensar i d’actuar d’una societat, doncs, tendeix a reflectir la manera de pensar i
d’actuar de la classe que domina aquella societat.
Conscienciar és afavorir que els oprimits i els militants polítics aconsegueixin un distanciament crític
envers aquella ideologia dominant, de forma que
assumeixin pràctiques innovadores i renovadores, rebutjant –en la mesura del que és possible- influències
que puguin induir-lo a adoptar –en nom d’una nova
societat- pràctiques típiques dels opressors, com és el
cas del guerriller que tortura el soldat enemic per obtenir-ne informació. Una de les causes de la caiguda del
socialisme a l’Est d’Europa va ser el descrèdit de dirigents polítics que reproduïen en el seu comportament
el que era propi de tirans i cabdills que ells mateixos
havien derrocat i als quals tant criticaven.
A Amèrica Llatina el creixement dels moviments
socials i de la mobilització a favor de canvis estructurals depèn avui de la intensificació del treball de base.
Aquest, es troba moltes vegades amenaçat per la síndrome de l’”electoralisme”, que contamina els partits
d’esquerra, més interessats en mantenir-se al poder que
en promoure les transformacions socials i econòmiques
destacades en els seus programes i reivindicades per la
base social que els recolza.
Hi ha dos criteris que han d’orientar ara aquesta
conscienciació: el vincle personal i orgànic amb les
diferents formes d’organització dels pobres, i el perfeccionament de la democràcia amb el compromís irreductible de promocionar la vida en tota la seva extensió,
des de la defensa del medi ambient fins a la lluita per
reformes estructurals, com ara la reforma agrària, que
assegurin a tothom una existència digna i feliç.
q

Any 2004:

117 periodistes assassinats
20 a Amèrica Llatina
Hernán Uribe

Santiago, Xile

La Federació Llatinoamericana de Periodistes
mostra que l’any 2004 va ser un dels més tràgics
pels periodistes ja que amb 117 assassinats (20
dels quals a Llatinoamèrica, el 17%), es va superar
la xifra de 83 registrada el 2003 i es va acostar al
rècord de 154 registrat el 1994.
La quota més alta correspon a l’Iraq amb 42
morts per violència, 36 dels quals eren ciutadans
iraquians. A les Filipines en varen eliminar 12.
L’informe anual de la FELAP diu que els crims en
contra dels treballadors de premsa a Amèrica Llatina
vénen repetint-se des dels anys 70, amb les dictadures militars.
Dels 19 assassinats el 2003, 11 eren colombians, la qual cosa s’atribueix a la virtual guerra civil
que hi existeix. El 2004, però, entre els 20 morts,
només n’hi ha 3 de Colòmbia, mentre que Mèxic,
amb 5, es va convertir en el país amb una quota
més alta de víctimes.
Com ja és una trista tradició, en la majoria
dels casos no s’ha aconseguit imposar sancions als
executors. A part dels delictes materialitzats en
homicidis, els periodistes de Guatemala, Nicaragua,
Colòmbia, Costa Rica, Perú, Panamà, van patir
agressions físiques, amenaces de mort, segrestos i
sentencies judicials per suposats delictes de difamació, formant-se d’aquesta manera un agressiu quadre de factors que ataquen la llibertat d’expressió.
En acabar-se el 2004, es va conèixer a Xile un
informe estatal sobre Presó Política i Tortura i la
conseqüent violació dels drets humans per la dictadura d’Augusto Pinochet. El document confirma la
detenció de 230 periodistes, alguns dels quals van
ser sotmesos a brutals tortures físiques i psicològiques. Sota la tirania militar (1973-1999) es va
eliminar 25 periodistes i treballadors de la premsa
xilena i estrangera que es trobaven a Xile.
Des de l’inici de la invasió nord-americana han
mort a l’Iraq, 54 periodistes i treballadors de la
premsa, alguns en foc creuat, però la majoria per
trets directes de les tropes ocupants.

Quin format?
Richard Stallman
Per a Richard Stallman, creador del moviment
de software lliure, les patents d’idees informàtiques
són “obstacles per al desenvolupament”, i defensa
la lliure circulació del coneixement informàtic.
Els formats i protocols secrets són un dels mètodes que els desenvolupadors de software privatiu utilitzen per controlar els usuaris i evitar que nosaltres
desenvolupem software interoperable (programes que
funcionen en diferents sistemes). Si emmagatzemeu
la vostra informació en un format d’arxiu secret, com
ara Word, el desenvolupador d’aquest format controla
l’accés a les vostres dades. Si utilitzeu formats o protocols secrets per comunicar-vos amb els demés, els
estareu pressionant perquè utilitzin el mateix software propietari. A la pràctica, la companyia fa servir el
seu poder perquè vosaltres l’ajudeu a estendre’l sobre
els altres, un fenomen conegut generalment com a
“efecte de xarxa”.
D’aquí en ve la campanya contra l’ús de formats
com Word. Microsoft té el costum de canviar aquest
format cada pocs anys, com una manera de forçar els
usuaris a actualitzar-se. Ara que Microsoft ha identificat el software lliure com el seu principal competidor,
canviar de format també li proporciona una forma
d’evitar la interoperativitat. Necessitem reduir el
poder de Microsoft ara, abans que faci servir aquest
poder. La manera de fer-ho és no llegint els arxius de
Word que la gent li enviï.
Irònicament, tot això és una cosa força lletja que
Adobe encara no ha fet. PDF és un format l’ús del
qual es pot acceptar, perquè n’existeix documentació
pública i funciona amb molts de programes, inclòs
el software lliure. La versió més nova inclou algunes
característiques que estan patentades als EUA i que
ho seran a Europa si la UE permet les patents de software. Afortunadament, es tracta de característiques
poc emprades.
Així que, si algú li envia un arxiu de Word no el
llegeixi. Demani-li que l’enviï com un text normal,
HTML, PDF o RTF. L’administració pública no hauria
d’usar mai aquest format o qualsevol que sigui secret
per comunicar-se amb els ciutadans i altres organismes. Només s’haurien d’usar formats amb documentació pública que tothom pugui emprar.
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AMèRICA lLATINA… DEMOCRàCIA QUE fa mal
El continent més desigual del món
Artesanos de utopías

Río Cuarto, Argentina

VEURE
Per més lluny que ens arribem a remuntar en el
temps, mai els rics han estat més nombrosos que els
pobres. Malgrat això, els rics sempre van governar el món
o van aguantar els fils dels que ho feien. Una constatació actual com mai, aquí a l’Amèrica Llatina més que en
qualsevol altre lloc del món.
Els 14 llatinoamericans més rics acumulen fortunes
que sumades superen els 50.000 milions de dòlars, xifra
que representa l’ingrés anual de més de 100 milions dels
habitants més pobres de la regió.
Perú, que el 2005 té un creixement estimat d’un
6% del PIB... tot un somni macroeconòmic. L’altra cara
és que el país té més de la meitat de la població en la
pobresa (51.6%).
Brasil: mentre que a cada habitació d’una casa del
sector més pobre hi viuen 4,5 persones, a la del més ric
n’hi viuen 1,6.
Si Argentina fos una vila de 100 habitants formada
per 28 llars, només dues vivendes tindrien un ordinador personal, una de les quals connectada a Internet.
D’aquests 100 argentins, 18 es considerarien analfabets
funcionals, persones que no poden llegir textos bàsics
per a la seva vida quotidiana. Tres tindrien títol universitari. Aquesta vila on es produirien aliments en quantitat
suficient per alimentar durant un any a 830 persones, no
podria alimentar dignament a 20 dels seus habitants, 15
dels quals tindrien menys de 18 anys.
Xile té el 23% de la seva població a la pobresa:
segons l’OIT malgrat el creixement econòmic del 5%
augmenten la precarietat i la inseguretat laboral. Des del
1996 la indigència no ha baixat i es manté al voltant del
5,7%.
Bolívia és el país més pobre d’Amèrica Llatina, el
97% de la població rural està a l’extrema pobresa, a les
ciutats el 60% dels habitants estan en la mateixa situació. Més del 50% de la població no coneix els serveis
bàsics com l’electricitat i l’aigua potable.
A l’Amèrica Central, la pobresa afecta des del 18%
dels ciutadans a Costa Rica (el país més estable) fins al
60% de la població a Hondures i Guatemala, passant per
un 46% a Nicaragua i un 43% a El Salvador.
A Brasil, Guyana, Guatemala, Bolívia, Xile, Mèxic i
Perú els homes indígenes guanyen entre un 35 i un 65%
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menys que els homes blancs. Amèrica Llatina té 40 milions d’indígenes i 150 milions d’afrodescendents, aquests
grups són els més pobres, presenten els pitjors indicadors socioeconòmics i tenen les menors possibilitats
d’accedir al coneixement i a la participació política.
Països sencers d’A. L. tenen ingressos equivalents als
de grans ciutats: Brasil = Osaka (600 mmd –mil milions
de dòlars), Mèxic = París (400 mmd), Argentina = Xicago
(300 mmd), Veneçuela = Hamburg (100 mmd).
A Amèrica Llatina la divisió d’ingressos de la societat
es dóna en proporcions extremadament greus: el 10%
més ric ha incrementat els seus ingressos trenta vegades
més que els pobres.
El 10% més ric de la població d’A. L. s’endú el 60%
de la riquesa mentre que el 10% més pobre amb prou
feines arriba al 2%. 91 milions de persones es van tornar
pobres els darrers 20 anys. 226 milions de persones viuen
amb menys de 2 dòlars diaris, i 98 milions viuen amb
menys d’un dòlar al dia.
Des de la dècada dels setanta fins a la dels noranta,
la desigualtat a Amèrica Llatina i el Carib va ser 10 punts
superior respecte a la d’Àsia; en 17.5 punts respecte dels
30 països de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i
el Desenvolupament Econòmic) i en 20,4 punts respecte
l’Europa Oriental.
Tot això ho perceben com a injust, com una autèntica “divisòria de la vergonya”, més del 85% dels llatinoamericans.
No és pas la primera vegada que es diu, però és un
fet que continua aquí. La pobresa al món es va reduir
a la meitat els darrers 20 anys, però a A. L. no es va
registrar cap avenç. Amèrica Llatina és la regió amb més
desigualtat del món.
A continuació tenim una llista de països ordenada
per igualtat d’ingrés, basada en el coeficient de Gini,
d’acord amb l’informe de Desenvolupament Humà de
l’ONU del 2005. El coeficient de Gini és un càlcul que
s’utilitza per mesurar la desigualtat i va de 0 a 1, en el
qual 0 és paritat total i 1 tot el contrari. La taula (ordre
de menor a major segons el coeficient de Gini) mostra els
5 països més igualitaris, contrastant amb els d’A. L. i el
Carib, dels quals el primer que apareix és Jamaica en el
lloc 63, d’una llista original de 124 països. El coeficient
de Gini està multiplicat per 100 (p. e.: CG Dinamarca =

0,247; per 100 = 24,7). Les dues columnes de la dreta
ens mostren la quantitat de vegades que s’incrementa
l’ingrés del 10% i el 20% més ric de la població respecte
del 10% i el 20% més pobre.

Ordre

País

C. Gini

10%±

20%±

1

Dinamarca

24,7

8,1

4,3

2

Japó

24,9

4,5

3,4

3

Suècia

25

6,2

4

4

Bèlgica

25

7,8

4,5

5

Rep. Txeca

25,4

5,2

3,5

63

Jamaica

37,9

11,4

6,9

71

Trinitat i T.

40

14,4

8,3

82

Nicaragua

43.1

15,5

8,8

85

Equador

43,7

44,9

17,3

86

Uruguai

44,6

18,9

10,4

90

Bolívia

44,7

24,6

12,3

92

Costa Rica

46,5

25,1

12,3

94 R.Dominicana

47,4

17,7

10,5

98

Veneçuela

49,1

62,9

17,9

100

Perú

49,8

49,9

18,4

106

Argentina

52,2

39,1

18,1

108

El Salvador

53,2

47,4

19,8

109

Mèxic

54.6

45

19,3

110

Hondures

55

49,1

21,5

111

Panamà

56,4

62,3

24,7

cia avança o recula? On és el centre de gravetat d’aquesta situació extrema i persistent...? La desigualtat no és,
també, una conseqüència de la democràcia?
Malgrat tot això es sol creure que la democràcia s’ha
consolidat. El fet que la democràcia es pugui definir amb
molta precisió no vol pas dir que realment funcioni. Des
de l’any 2000 quatre presidents electes llatinoamericans
s’han vist obligats a renunciar abans d’acabar el seu
mandat.
Més de la meitat dels llatinoamericans preferiria un
“règim autoritari” en comptes d’un de democràtic si li
“arreglés” els seus problemes econòmics.
Entre el 1996 i el 2004 el percentatge de llatinoamericans que va manifestar la seva satisfacció amb el funcionament de la democràcia va recular del 41 al 29%.
Cap de les causes de la decadència democràtica d’A.
L. es pot considerar com una fatalitat històrica davant la
qual no s’hi pot fer res.
Amèrica Llatina és pobre i desigual... per què continuar sent-ho?
Desigualtat i pobresa es poden considerar com els
eixos del mal que impedeixen la consolidació del procés
democràtic a Amèrica llatina. La relació entre l’una i l’altra és ben senzilla: no podem parlar de democràcia quan
la redistribució de la riquesa ha generat un augment de
la desigualtat, no podem afirmar que amb uns nivells
alts de desigualtat social, el procés democràtic es pugui
consolidar.
L’experiència confirma que una democràcia política
que no descansi sobre una democràcia econòmica i cultural no serveix de gaire.
No elegim els governs perquè “ofereixin” els nostres
pobles al mercat.

ACTUAR: Del dolor latent al combat decisiu
Al nostre Continent, el més desigual del món, tant de
113
Xile
57,1
40,6
18,7
dolor s’ha de reflectir en un major compromís per trans114
Colòmbia
57,6
57,8
22,9
formar les nostres democràcies.
Qüestionem-la en tots els debats.
115
Paraguai
57,8
73,4
17,8
Prendre’s seriosament la participació política per tal
117
Brasil
59,3
68
26,4
de millorar la democràcia. No confondre el saber sobre
els problemes del moment amb el fer-hi alguna cosa al
118 Guatemala
59,9
55,1
24.4
respecte.
Cercar a les utopies i a la vitalitat de la nostra socieJUTJAR: Davant d’aquest números, aquestes preguntes
No és increïble la desigualtat a A. L.? No és increïble tat civil el camí vers la tan anhelada igualtat.
Combatre fins a la mort qualsevol mena d’explotació,
que sent pobres siguem tan desiguals?
Com afecten la pobresa i la desigualtat a la democrà- i qualsevol tendència corporativa (econòmica, política,
religiosa...) que generi desigualtat.
cia llatinoamericana?
Se sol dir que la democràcia s’enforteix amb més
Són democràtics els governs d’A. L.?
Si la desigualtat continua augmentant... la democrà- democràcia... no serà amb més igualtat?
q
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HISTòRIA De lA DEMOCRàCIA
Alfredo J. Gonçalves
Brasil-Paraguai

D’acord amb Norberto Bobbio, tres tradicions conflueixen cap a la teoria contemporània de la democràcia:
la tradició de la teoria clàssica, la tradició romano-medieval i la tradició republicana moderna. En el curt espai
d’aquesta reflexió, mirarem de resumir algunes de les
idees principals de cadascuna, seguint de prop la història de la filosofia política .
Tradició de la teoria clàssica
La tradició de la teoria clàssica es fonamenta en el
pensament polític d’Aristòtil, amb la seva distinció dels
tres tipus de govern: monarquia, democràcia i aristocràcia. En la base de la filosofia política clàssica trobem la
ciutat-Estat, on l’equivalent de la “ciutat” es correspon
amb el modern “país”, amb el seu Estat. En la tradició
de Sòcrates, Plató i Aristòtil, “la forma més perfecta de
societat és la polis”, de la qual deriva la paraula “política”. Aquesta, en termes generals, designa la manera més
concreta d’organitzar la polis, atenent el bé comú. Amb
tot, les decisions sobre el govern de la polis, en l’antiga
Grècia, es limitaven als ciutadans lliures i, entre aquests,
als savis i filòsofs. En quedaven exclosos els esclaus i les
dones. Potser per això Aristòtil no dubta a triar l’aristocràcia com el millor dels governs.
Tradició romano-medieval
La tradició romano-medieval de la sobirania popular
es desenvolupa de dues maneres: descendent, quan el
sobirà distribueix i delega poders als seus súbdits; i ascendent, quan aquests conquereixen un espai creixent en
les decisions polítiques. Ciceró, Sant Agustí, Sant Tomàs
d’Aquino i Marsili de Pàdua són els exponents d’aquesta
tradició. La llei i el dret natural donen consistència al
pensament romà i medieval. La justícia i el bé comú són
els horitzons a què s’ha d’arribar.
En la república romana, mentre Ciceró insisteix en
el cultiu de la virtut entre els ciutadans, Sant Agustí
subratlla que “la justícia és la pedra fonamental de
la societat civil”, i oposa la ciutat de Déu a la ciutat
terrestre, és a dir, el bé diví al mal humà. La tasca de
Sant Tomàs, al seu torn, serà fondre la tradició filosòfica
clàssica (especialment el pensament d’Aristòtil) amb el
pensament judaicocristià, o sigui, la Bíblia amb la filosofia grega. Segons ell, “en cas de conflicte entre el bé
comú i el bé privat, el primer preval naturalment sobre el
darrer”. L’obra de Marsili de Pàdua tracta particularment
de la “malaltia de la seva època”, i conclou que “qual194

sevol règim és millor que l’anarquia”. A retaló de Sant
Tomàs, també procura conciliar el principi d’Aristòtil amb
l’ensenyament cristià. En la tradició romano-medieval, la
sobirania popular resta subordinada als savis, als doctors i, de manera particular, als sacerdots —la qual cosa
significa una altra mena d’aristocràcia o, per ser més
precisos, una teocràcia.
Tradició republicana moderna
La tradició republicana moderna és germana bessona
de l’Estat Modern. La distinció entre monarquia i república, com a dues formes oposades i inconciliables de
govern, es va tornant cada cop més nítida. Maquiavel,
Hobbes, Descartes i Spinoza confereixen consistència
teòrica a aquesta tradició, que predominarà durant els
segles XVI, XVII i XVIII, fins a la Independència dels
Estats Units i la Revolució Francesa. Aquest llarg període representa l’emergència del subjecte emancipat, de
l’individu lliure de la tutela religiosa, del ciutadà modern
lliure i independent. La ciència experimental predomina
sobre els misteris del món medieval, el món es “desencanta”, per fer servir l’expressió de Weber. Nous invents
permeten noves tecnologies, i acceleren el progrés tècnic. En termes ben amples, es passa del teocentrisme
a l’antropocentrisme, en què la raó humana és la referència última del saber i del poder. Aquest, que abans
emanava de Déu, ara ha de ser constituït i legitimat
pels propis éssers humans. La subjectivitat i la individualitat guanyen força a partir del renaixement italià i de
l’il·luminisme, tot desenvolupant l’anomenada cultura
humanista. Ja no és la sang, el llinatge o el bressol els
factors que determinen el lloc de la persona en la jerarquia social, sinó els diners. Uns diners que, en teoria,
fan que tothom sigui igual .
Paral·lela a l’evolució del comerç, al descobriment
de noves terres, al progrés de la indústria i de la economia com un tot, es constata una veritable revolució
del pensament científic i filosòfic . L’obra política de
Maquiavel tracta de “provocar un ressorgiment de l’antiga república; lluny de ser un innovador radical, ell és un
restaurador d’allò antic i oblidat”. A pesar de l’adjectiu a
què va donar origen, Maquiavel prefereix les repúbliques
a les monarquies, ja siguin tiràniques o no. Seguint el
realisme de Maquiavel, Hobbes denuncia l’estat de guerra
de tots contra tots, sota el qual ningú es troba segur.
D’aquí la seva defensa de la fidelitat escrita als contrac-

és a dir, d’una societat igualitària” .
Contraposant-se a l’idealisme de Hegel, el seu mestre, Marx desemmascara el poder de l’Estat modern com
“l’organisme inventat pels pocs opressors per tal de
mantenir l’ordre sobre els molts oprimits”. Per ell, “l’Estat corona el poder inhumà que regna sobre tota la vida
social; ell el consolida i el consagra” . En el seu pensament, especialment en la crítica a l’economia capitalista,
proposa el socialisme com a nova base per la democràcia
efectiva. Segons ell, com més es realitza el capitalisme i
s’acosta a l’apogeu, més es destrueix a si mateix i accelera la seva caiguda. A partir del Manifest comunista,
escrit conjuntament per Marx i Engels el 1848, creix
l’organització dels treballadors, sobretot el proletariat
com a classe, ja sigui en el combat contra les condicions
d’opressió, o bé posant els fonaments per un nou ordre
social. La fórmula de Marx —“de cadascú segons la seva
capacitat, a cadascú segons les seves necessitats”— és
una espècie de lema per la transformació de la vida
humana sota els principis del socialisme .
Al llarg dels segles XIX i XX, però, la democràcia es
debatrà entre dos universos oposats, com si estigués
premsada entre el laissez faire del model liberal i el
socialisme de l’economia planejada. A més, les aspiracions democràtiques hauran de conviure amb els imperis
colonialistes, amb els totalitarismes de dreta i esquerra,
amb l’holocaust i diverses formes de genocidis, amb
dues grans guerres mundials i amb centenars de conflictes escampats per gairebé tota la faç de la terra .
En la línia inaugurada per la teoria marxista, continua
amb vehemència la crítica a l’Estat: “La prosperitat d’un
Estat no radica en l’augment de la seva força física. El
desig de tenir més i més és tan desastrós en la vida de
l’Estat com en la vida de l’individu. Si l’Estat cedeix a
aquest desig, aleshores comença la seva fi. Els augments
territorials, la superioritat sobre els pobles veïns, el
millorament de poder militar i econòmic, tot plegat no
pot evitar-ne la ruïna, sinó tot el contrari: l’apressa.
La salvació de l’Estat no es pot garantir per mitjà de la
prosperitat material ni pel manteniment de certes lleis
institucionals. Constitucions i lleis no tenen, realment,
força coercitiva si no són l’expressió de lleis prèviament
moldejades per l’esperit dels ciutadans. Sense aquest
suport moral, la pròpia força d’un Estat es converteix en
el seu perill imminent” .
Desafiaments actuals
És possible conciliar neoliberalisme i democràcia?
Com rependre el tema de la democràcia davant del nou
imperi i del neocolonialisme? Qüestions com aquestes
posen de manifest seriosos desafiaments.
q
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tes com a base de la justícia. Per ell, la pròpia república
és la nova persona legal, el sobirà absolut. Defineix
l’assemblea com una persona. El temor i la seguretat de
cadascú porten a obeir les lleis, l’estatut civil d’aquesta
persona legal. Per Descartes, en canvi, el fundador de la
filosofia moderna, la generositat és la clau de totes les
virtuts. Estableix la política de la raó il·lustrada, en què
la ciència ha d’estar al servei del bé comú universal.
Spinoza és el primer filòsof que escriu una defensa
sistemàtica de la democràcia. Segons ell, els interessos
de la filosofia i la democràcia coincideixen. Diu que la
relació entre la religió i la política no és tan sols un mer
accident de la història, sinó que brota de la pròpia naturalesa de l’home. A les seves obres cabdals —el Tractat
teologicopolític i l’Ètica— insisteix que el règim racional
democràtic ha d’equilibrar els poders de la força i la
intel·ligència per tal de conservar-les totes dues. Accentua la importància de les institucions democràtiques, tot
afirmant que l’Estat ha de subordinar la individualitat al
bé comú. Fa pensar en la noció de “funció social de la
propietat”, tan cara a la doctrina social de l’Església. En
síntesi, Spinoza rebutja categòricament la monarquia en
favor de la democràcia. Malgrat tot, la democràcia camina a passos lents, i durant el període prevalen els Estats
absolutistes monàrquics. Aquests, d’una manera gradual
i progressiva, es van constituint i sobreposant al poder
descentralitzat de l’univers feudal. Nació i nacionalisme
són conceptes que van adquirint consistència històrica.
Democràcia, liberalisme i socialisme
Amb la Declaració de la Independència dels Estats
Units (1776) i la Revolució Francesa (1789), d’una
banda, i amb la Revolució Industrial i l’adveniment del
socialisme, de l’altra, la democràcia entra en una nova
fase. A les dues bandes de l’oceà Atlàntic, amb el creixement accelerat de la producció i la productivitat sota
el treball assalariat, creix igualment la consciència de la
ciutadania i la participació popular. Ça i lla, els ideals
d’”égalité, fraternité et liberté”, i els principis federalistes, guanyen terreny a passos agegantats.
En el pensament de Tocqueville, “la democràcia consisteix en la igualtat de les condicions”. “Democràtica és
la societat en què no subsisteixen distincions d’ordres ni
classes; en què tots els individus que composen la col·
lectivitat són socialment iguals”. El concepte d’igualtat
social significa, per ell, “la inexistència de diferències
hereditàries de condicions”. Aquí trobem la definició de
Montesquieu i d’altres autors clàssics, segons la qual “el
conjunt del cos social és sobirà, ja que la participació de
tothom en la tria dels governants i en l’exercici de l’autoritat és l’expressió lògica d’una societat democràtica,
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DEMOCRàCIA: FORMA POLÍTICA DEL CAPITALISMe
Jaume Botey

Cristians pel Socialisme, Barcelona

Se sol dir que la democràcia la van inventar els grecs
perquè allà, a l’àgora, el poble podia opinar i decidir.
Però no es diu que allà quatre cinquenes parts de la
població eren esclaus que treballaven “com esclaus”
per tal que l’altra cinquena part pogués opinar i decidir
sobre ells.
Molts de segles més tard, a França, els il·lustrats
Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, pares dels
principis de “Llibertat, Igualtat i Fraternitat” i de la
Revolució Francesa, van escriure tractats sobre la democràcia. Però la francesa va ser una revolució de burgesos
i d’intel·lectuals, no pas de les masses. Setanta anys
més tard la Comuna, també a França, ho va intentar i en
nom de la democràcia va ser aixafada pels mateixos que
havien fet la revolució setanta anys abans.
Quan, a mitjans del segle passat, la societat va voler
donar forma política als canvis produïts per la industrialització, Keynes va idear un model d’Estat protector que,
salvaguardant els interessos dels rics, permetés repartir
riquesa als pobres. La democràcia sempre ha estat el
sistema que, sota la bandera de la llibertat, ha encobert
la riquesa dels uns i la pobresa dels altres.
Però això es va agreujar a partir dels anys setanta
del segle passat amb el neoliberalisme i la teoria del
mercat com a únic mecanisme regulador de la societat, i a mesura que els països rics van anar necessitant
més recursos per continuar creixent. Els EUA, que
pretén ser la democràcia model i referent, per “salvar
la democràcia”, va propiciar cops d’Estat i dictadures
militars arreu d’Amèrica Llatina contra governs elegits
democràticament i que intentaven reformes en favor
del poble. Des de Getulio Vargas o Goulart a Torrijos,
d’Allende als sandinistes, la quantitat de sang vessada,
el patiment, i la llista de víctimes són inacabables. El
2003 els EUA envaeixen l’Iraq antidemocràticament, en
contra de l’ONU i de l’opinió pública mundial, causant
cents de milers de morts, per “instaurar la democràcia”.
Es menteix. Però tant li fa, perquè aquesta democràcia
pot incloure mentida i assassinat. Els deu anys anteriors a l’Iraq hi van morir un milió quatre-cents mil nens
menors de cinc anys a causa sobretot dels bombardejos
amb urani empobrit. Quan li van preguntar a Madeleine
Albrigth, Secretària d’Estat dels EUA, si això valia la
pena, va respondre que “el progrés i la democràcia exigeixen sacrificis”.
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En nom de la llibertat per a tothom, s’imposa la força de la llibertat només per al més fort, i quan el petit
demana llibertat per no morir-se l’acusen d’antidemocràtic. És la llibertat del “salvi’s qui pugui”.
Per això aquesta democràcia vol menys Estat protector. Avui el veritable enemic de la llibertat de mercat ja
no és pas el socialisme, que es considera derrotat, sinó
Keynes: s’ha de descarregar l’Estat d’obligacions i fer la
societat més lliure. Com? Des de l’àmbit econòmic, despolititzant les necessitats, i així es proclama que “l’Estat
no té obligacions amb els seus ciutadans”. Des de l’àmbit cultural, moralitzant la societat, i així es proclama
que “qui s’esforça guanya, el pobre es culpable de la
seva pobresa”. L’intervencionisme de l’Estat es considera
una barrera per al desenvolupament, fins i tot els serveis
socials i personals. Els serveis són un negoci. Qui es
pugui pagar l’hospital en tindrà. Qui no se’l pugui pagar
no en tindrà.
Però encara no n’hi ha prou. Cal despolititzar la democràcia des de l’àmbit polític. La política es converteix
en gestió al servei del capital. I els seus gestors, els polítics, en buròcrates al servei del capital. El mateix que
passa amb la participació de la gent. Quan les demandes
són excessives acaben provocant una crisi d’autoritat.
Així es proclama que si volem que el sistema funcioni
cal limitar-hi la participació. Els mals de la democràcia
no es curen pas amb més democràcia, sinó amb menys,
ha repetit el neoconservador Daniel Bell. Conseqüentment les funcions de l’Estat canvien: d’Estat protector de
les majories, es passa a Estat repressor de les majories;
en comptes de potenciar l’Estat social, es potencia l’Estat policial. La seva principal obligació serà garantir la
seguretat de la democràcia dels rics. I, en primer lloc,
seguretat contra la majoria dels seus propis ciutadans,
que demanen més democràcia. Com més organització del
poble més vigilància.
La nostra democràcia es basa en la poca participació
de la gent en la cosa pública. Per això els capitalistes
la defensen amb ungles i dents. La majoria es limita a
votar cada quatre anys, i el 1999 el president del país
més poderós del món el van elegir “democràticament”,
amb frau inclòs, amb menys del 20% dels vots...
Així doncs, la nostra societat actual, consumidora de
democràcia, no és cap garantia de democràcia. En canvi,
amb aquest bagatge tan poc presentable, Occident en-

cara té l’arrogància d’expedir certificats de democràcia a
altres països: els que passin per aquest sedàs electoral,
encara que siguin governs corruptes, “democràticament”
tirans o les seves poblacions es morin de gana, seran
reconeguts com a democràtics, però els que no passin el
sedàs, encara que tinguin el suport dels seus habitants
i hi hagi pa, educació i salut per tothom, corren el risc
que els cataloguin com a terroristes.
Ens han fet creure que aquest és el millor dels móns
possibles, l’única alternativa, el final de la història. I
n’hi ha molts que s’ho han cregut perquè s’ha dit que
el que cregui el contrari va en contra del progrés. És la
nova ideologia de la impossibilitat de tota ideologia
que digui el contrari. Però un cop més hem de recordar
que la derrota del poble comença amb la derrota de les
ments, la cultural: convèncer-se que no hi ha res a fer.
Avergonyir-se dels principis que van fonamentar les
lluites, per l’oportunisme dels dirigents.
Continuem funcionant amb els esquemes de
Montesquieu i el model de democràcia electoral per delegació i representació de partits sense tenir en compte
els canvis que hi ha hagut. Per exemple a Europa es fan
grans parafernàlies per elegir els parlamentaris europeus, que en realitat no manen, o manen ben poc, i en
canvi es tolera el mecanisme antidemocràtic d’elecció
del president del Banc Central Europeu, que sí que mana,
i molt.
Aprofundir la democràcia avui voldria dir, a més,
remeiar l’excessiu pes dels mitjans, la dificultat de finançament dels partits, les pressions dels lobbys, les traves
en la independència del poder judicial, la possibilitat
de corrupció institucionalitzada, el secret bancari, les
llistes tancades, el bloqueig que els grans poden fer als
petits, etc. Però també significa democràcia econòmica,
gestió democràtica dels recursos, de la cultura, etc.
Els òrgans de govern viuen en l’esquizofrènia permanent administrant un poder que en la teoria i en la
pràctica ve del poble, però del qual el poble en viu aliè.
La por dels governants a la democràcia del poble genera
actituds autoritàries i les actituds autoritàries generen
crisis d’autoritat. Com diu Hanna Harendt no es tracta
pas de crisi de legitimitat sinó de crisi d’autoritat. El
poder constituït té legitimitat i els instruments necessaris per exercir el poder, però no pot tenir autoritat
moral ni credibilitat. Negar la veu als sectors exclosos és
negar-los l’esperança i a la llarga aquests sectors apareixeran, per exemple, en forma de fonamentalismes.
En aquesta democràcia mundial el poder està en
ben poques mans i més centralitzat i jerarquitzat que

mai. Toni Negri l’anomena “Imperi” com a “entitat difusa però intersticialment present en tot”. A més, els
pocs que retenen aquest poder es senten un nou Poble
Escollit per Déu, un nou Israel enviat per la providència
per salvar el món. Estan convençuts que entre ells i Déu
no hi ha intermediaris, i per ordre divina han d’assemblar-se al mateix Déu en poder, en intel·ligència i en
previsió. Només des d’aquesta visió religiosa del poder
polític i militar es pot entendre la nova Doctrina de
Seguretat Nacional que l’emperador Bush va proclamar el
20 de setembre del 2002. Es tracta del fonamentalisme
i fanatisme més purs. L’emperador és l’encarnació de la
voluntat de Déu i substitueix la democràcia. I justifica la
“guerra preventiva”...
Però l’emperador està despullat. Resulta cada vegada
més evident que estem a les acaballes d’un sistema que
només s’aguanta per la força, en un món a la deriva i
en un canvi de civilització. Avui apareixen arreu Nous
Moviments Socials que qüestionen el sistema, que reclamen la participació de les majories i d’una societat civil
encara avui sense rostre ni configuració institucional.
L’actual crida del moviment zapatista i els que lluiten
per un “altre món possible” van en aquesta direcció. En
el fons ens estan preguntant qui és el subjecte de la democràcia, el subjecte productor de la política. Es tracta
del qüestionament del nucli essencial de la democràcia.
Les seves preguntes i les seves propostes, van a l’arrel
dels problemes i en un clima de llibertat irreversible
sempre seran conflictives. Són els cercadors de noves
utopies.
En aquesta direcció hi van el moviment zapatista
que amb l’eslògan “manar obeint” qüestiona els mecanismes de corrupció d’aquesta democràcia, el moviment
per una altra mundialització que des dels Fòrums Socials
proclama que “un altre món és possible”, el moviment
indígena que reneix de les cendres, el moviment de
dones, el moviment de diàleg interreligiós que qüestiona
les estructures jeràrquiques de les esglésies, etc. En el
fons, aquests moviments ens estan preguntant qui és
el subjecte de la democràcia, el subjecte productor de
la política. I ens estan dient que la democràcia no és
res fet, no és cap recepta, es construeix contínuament.
Que la democràcia política ha de ser també democràcia
en l’àmbit social, en l’econòmic, en el cultural. Per això
amb la seva sola existència aquests moviments qüestionen el nucli essencial d’aquesta paraula tan antiga. Les
seves preguntes van a l’arrel dels problemes i les seves
propostes, en un clima de llibertat irreversible, sempre
seran conflictives. Són els cercadors de noves utopies. q
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Una Altra democràcia: amb igualtat de gènere
María Cecilia Domezi

El paradigma dominant en la modernitat ha establert que ser persona és ser ciutadà, amb garantia de
dignitat i llibertat individuals. Ja no s’admet cap mena
de dominació del senyor sobre el serf. Els drets civils,
polítics o socials s’originen en la dignitat i en la llibertat de cada individu.
Però aquest individu és abstracte i tan sols apareix
en la forma masculina. No té emocions, desitjos i afectes, perquè aquestes experiències i sentiments queden
exclosos dels espais econòmic, jurídic, científic i administratiu. Es tracta de l’individu domesticat, enquadrat
en la mobilitat i en la competitivitat del mercat capitalista global. En les regles de compra-venda, la llibertat
humana, entesa com a autonomia individual, és el
mateix que no tenir cap deute amb ningú. És per això
que aquest individu no té cap obligació amb ningú. Pot
gaudir del dret de ser “ell mateix”, fora de la participació social, política i pública, preocupat només pel seu
cos, seguint les preferències i possibilitats de consum.
Està segur que, com a membre d’una nació, se l’incita a
l’altruisme i fins i tot al sacrifici de si mateix. Amb tot,
la llibertat individual dels ciutadans de la nació pot
no passar d’una màscara, que amaga greus injustícies
i vergonyoses desigualtats en les relacions socials. I
una democràcia d’individus abstractes serà sempre una
democràcia únicament per a uns quants segments privilegiats de les societats.
Una emancipació veritable no és possible amb
individualisme i exclusió dels altres i les altres. L’ésser
humà individual madura en tant que s’afirma com a
subjecte històric. Amb consciència de les diferències
individuals, pren una actitud a favor de les relacions
humanes i socials justes i igualitàries.
En Riobaldo, personatge creat per Guimarães Rosa
(Gran sertão: riberes, 19a ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2001, p. 74) diu així:
“De vegades penso: seria el cas que s’apleguessin
persones de fe i posició, en algun lloc apropiat, enmig
dels boscos, per viure només en altes oracions, fortíssimes, lloant Déu i demanant glòria del perdó del món.
Tots anaven compareixent, allà s’hi alçava una enorme
església, no hi havia crims, ni ambició, i tot sofriment
s’escampava en Déu, de seguida, fins a l’hora que a
cadascú li arribés la mort. Vaig raonar-ho amb el meu
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São Paulo, SP, Brasil
compare Quelemém, i ell en va dubtar amb el cap:
-“Riobaldo, un ha de viure amb la gent però s’ho ha
de manegar solet...” –em va respondre amb saviesa.
A Llatinoamèrica, la immensa majoria de les persones excloses dels béns i dels beneficis indispensables
per viure amb dignitat i llibertat, tenen, en la seva
cultura popular, insospitades contribucions per una
democràcia alternativa. L’”espavilar-se sol”, el procés
d’emancipació de l’individu, es fa al mateix temps amb
consciència crítica, amb religió, amb comunitat i amb
responsabilitat pel món. Quan l’adhesió religiosa és
conscient i lliure, i du al compromís en les pràctiques
solidàries i transformadores, la devoció tradicional continua oferint el seu nucli de sentit per la vida i el món,
com un aliment vital.
Una especial contribució de la cultura popular
llatinoamericana, amb les seves múltiples expressions
regionals, és la de recrear imatges i conceptes imposats
pel patriarcalisme, tot donant-los un altre sentit. Els
colonitzadors “cristians” van imposar un déu patriarcal,
distant i amenaçador, partidari dels privilegiats. I les
majories colonitzades, empobrides i sotmeses, a través
de creatius recursos culturals de sincretismes, ambivalències i hibridesa, van desenvolupar una especial
capacitat de resistir, mitjançant la religió, els patrons
rígids de les desigualtats establertes. En l’imaginari popular, el referent d’una antiga deessa, tant més poderosa com més propera a les persones patidores i víctimes
de la injustícia, fa possible constants ressignificacions
de la cultura i la religió, i alimenta l’actuació de la
història. Ja sigui invocant la Pacha Mama, Iemanjá o la
Verge Maria, és cada cop més una divina misericòrdia la
que desmunta el sexisme prepotent i afirma una relació
d’amor amb Déu. En les representacions de Nostra Senyora, mulata, índia i negra, s’expressa la gran Mare de
la Compassió, íntimament propera i protectora, al poder de la qual les persones expoliades i excloses tenen
ple accés.
En les tradicions de la cultura popular llatinoamericana hi ha també formes alternatives de relació
solidària. Són altres relacions de reciprocitat, en xarxes
de famílies, de veïnatge i de religió. Les mobilitzacions, les festes, els llaços de companyonia, la relació
amb la família dels sants, tot és resseguit per una ètica

d’obligació dels uns amb els altres. Cada persona se
sent deutora de l’altra. En el cristianisme d’alliberació,
aquest sentiment nodreix vitalment la solidaritat real
i històrica que es va ampliant en xarxes cada cop més
abraçadores i articulades. L’apropiació de la Bíblia a
través d’un mètode de lectura i interpretació que és
popular, comunitari i alliberador, ha afavorit un exercici efectiu de democràcia des de la base. Tot aquest
llegat afavoreix la superació de les dominacions sexistes, racials, culturals i de tota mena.
La tradicional pràctica de la reciprocitat té relació
complementària amb la moderna noció de democràcia. El que antigament era un aliança entre grups, ara
es torna una cadena múltiple d’interdependències,
que actua en l’esfera de les polítiques públiques. Les
col·laboracions circulen, les relacions s’amplien cada
vegada més, i les xarxes de relacions instauren la gran
comunitat solidària. Això pot afavorir, d’una manera
especial, la justícia i la igualtat en les relacions entre
les persones de sexes diferents. El concepte modern de
gènere és una categoria de coneixement que analitza
les relacions socials entre els sexes. Aquesta categoria
és important per la reivindicació dels mateixos drets.
Però la igualtat de drets i de llibertat s’ha de fer efectiva dins d’una política de les identitats que tingui en
compte les particularitats de les cultures. També l’heterogeneïtat, les diferències, els espais fragmentats i no
ben definits.
El patriarcalisme ja ha travessat mil·lennis, ha
entrat invicte en la democràcia moderna i impera en el
segle XXI. Continuen sent vigents “papers” atribuïts a
les dones, sotmeses a una sobrecàrrega de feina i a una
disminució de beneficis en relació als homes. És completament absurd el fet que es mantingui encara avui
una comprensió de les dones com de naturalesa inferior
als homes, que necessiten ser manades per ells i que
només es valoritzen en la mesura en què els serveixen.
És hipòcritament infundada la classificació del masculí com a actiu, pensant i dirigent, i del femení com
a passiu, passional, impur i perillós, permanentment
necessitat de control. És pecaminós excloure les dones
de l’exercici de funcions sagrades en el camp de les
religions.
Per poder mantenir-se, la dominació masculina
sobre les dones s’empesca contínuament justificacions
filosòfiques, teològiques i fins i tot alega un determinisme biològic. Amb tot, les desigualtats han estat
establertes dins les relacions socials, per la imposició

d’un segment de la humanitat. S’ha convingut que els
homes blancs, especialment els que viuen a l’hemisferi
nord, detentors del poder econòmic i polític, són més
“individus” i més ciutadans que la resta de la humanitat. I, en aquest immens restant, més gran és la discriminació i l’exclusió com més les persones s’acosten
al pol sud: dones pobres, negres, indígenes, mestisses;
persones amb definicions sexuals diferents; persones de
cultures diferents; ancians, nens i joves: totes considerades improductives segons les regles del mercat.
Ja no es pot denunciar l’imperialisme i la dominació de classe sense lluitar, alhora, per la justícia en
les relacions entre les persones individuals reals. Les
relacions injustes no es donen tan sols quan un bloc
sencer s’imposa sobre l’altre, sinó també en el teixit fi
de les societats, en el dia a dia dels cercles familiars,
en el veïnat, en les Esglésies, en els sindicats, en els
organismes de poder, en els científics, en els moviments populars, en els mitjans de comunicació social,
en les escoles.
Sortosament, la pràctica d’una democràcia alternativa, que inclou justícia en les relacions de gènere, ja
apareix en les bases populars. És el que he presenciat
dins d’una família brasilera, en un assentament del Moviment de Treballadors Sense Terra. Així com el treball
de la terra, les tasques domèstiques eren allà assumides tant per les dones com pels homes. I les criatures,
sempre ben observadores, quan veien que un home
se’n feia el desentès i deixava els plats i els gots bruts
perquè les dones els rentessin, es posaven les mans a
la cintura i els retreien: On és la relació de gènere?
A les comunitats eclesiàstiques de base ha crescut
una comprensió de la Verge Maria com a companya en
la caminada, que objectiva el Regne de Déu. La convicció que el seu càntic profètic exalta l’opció partidària
de Déu pels pobres, segons el testimoni dels evangelis,
inspira la lluita per la justícia també en les relacions de
gènere.
L’entestament en la superació de les desigualtats
entre els sexes, des dels microespais fins als blocs
imperialistes, no es pot separar de la lluita contra la
fam i contra totes les injustícies. Cal afirmar i fer valer
els drets de les dones, de totes les persones, grups i
comunitats, amb la riquesa de les seves diferències
ètniques, culturals, sexuals, individuals.
No hi haurà democràcia sense una garantia d’igualtat de drets i de vida digna per totes les persones
d’arreu del món.
q
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És possible la democràcia arreu del món?
el repartiment del món i l’eterna lluita de classes a nivell mundial

Wim Dierckxsens

San José, Costa Rica

Durant la batalla neoliberal pel repartiment del
mercat mundial, una part creixent la van absorbir les
transnacionals a costa de mercats nacionals i locals,
sobretot a la perifèria. La participació de les 200 empreses transnacionals més grans en el Producte Mundial
Brut (PMB) era del 17% el 1965. Trenta anys més tard,
el conjunt de les transnacionals havia acaparat més del
50% del PMB, és a dir, tres cops la seva participació 30
anys abans (Beinstein, 1999:60). Si es concentren els
ingressos, es tendeix a reduir la demanda global, ja que
els més rics consumeixen un percentatge menor del seu
ingrés que el que consumeixen els més pobres. Tot i això,
mentre la part de la població mundial amb més ingressos
consumeixi gairebé productes transnacionals i les parts
inferiors tendeixin a consumir més productes locals, la
concentració de l’ingrés tendeix a beneficiar les transnacionals.
Dins de la creixent misèria de les majories, augmenta
la demanda de productes transnacionals, sovint de caràcter luxós, i prospera el gran capital. Durant els anys 80 i
sobretot els 90, les borses de valors van pujar sens parar
enmig d’una misèria cada cop més generalitzada. S’apostaven sumes cada vegada més gegantines amb crèdits
cada vegada més arriscats. Aquestes inversions no van
pas ampliar la base productiva; van inflar els preus de les
accions, sense una contrapart de riquesa real. Les accions van tendir a pujar de forma geomètrica, alhora que
la base real de l’economia creixia cada vegada més lentament. El resultat és una creixent massa de diner virtual
sense un suport en l’economia real.
A principis del nou mil·leni hi ha una amenaça de
recessió mundial. Cap a finals de l’any 2001, els països
centrals entren simultàniament en recessió. Un creixement econòmic negatiu contreu la demanda de productes
transnacionals i, en conseqüència, perillen els guanys
transnacionals. Com a resultat, el preu de les accions
tendeix a caure i la borsa de valors entra en crisi. Entre
l’abril del 2000 i el 10 de setembre del 2001, les accions
borsaris van caure –de mitjana mundial- en un 31%. L’11
de setembre, aleshores, no va pas ser el responsable de
la crisi borsària (Tablada i Dierckxsens, 2004:167-168).
L’atemptat terrorista de l’11 de setembre del 2001 es
va usar per atribuir el mals resultats econòmics al terrorisme. La guerra contra el terrorisme, en essència, revela
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una modalitat coercitiva per aprofundir en el repartiment
del mercat mundial existent. És una geopolítica del terror
que ja no parteix del lliure joc del mercat. Si en aquest
món no hi ha lloc per tots (els capitals), n’hi ha uns
(Occident i sobretot els EUA) que consideren que tenen
més drets a estar en aquest món que no pas els altres
(Orient en general i l’Islam en primer lloc). Legitimar la
política d’exclusió sobre la base de la suposada amenaça
a Occident de l’Islam, amb la justificació ideològica que
es tracta de civilitzacions i religions fonamentalistes
inferiors i perilloses, implica el pas de l’exclusió a l’eliminació metòdica. El resultat és que la geopolítica s’aparta
de la democràcia formal i tendeix a un etnocidi amb un
caràcter neofeixista.
El terrorisme oficial fonamenta el terrorisme dels
dominats i tendeix a justificar-se amb la seva creació. El
terrorisme oficial cerca així com legitimar-se. D’aquesta
manera es crea un cercle viciós del terror. S’engendra un
món on ningú s’hi sent segur, ni a la perifèria ni en els
propis centres de poder. El terrorisme oficial constitueix
així la veritable amenaça per a la humanitat i no pas el
terrorisme de sota. Enmig d’aquest terror, tard o aviat
s’ha de presentar l’amenaça d’una guerra mundial amb
l’ús d’armes de destrucció massiva. Enmig de l’amenaça
d’un holocaust, naixerà la consciència que en aquest
“salvi’s qui pugui” ningú estarà segur. La solidaritat amb
“l’altre”... acaba sent el supòsit necessari per la meva
pròpia salvació. Neix l’ètica solidària.
Inevitable ensorrament del poder hegemònic dels EUA
El poder hegemònic dels EUA en el món s’aguanta
per dos pilars: el dòlar com a moneda internacional, i el
Pentàgon. Els EUA tenen la moneda de reserva i d’intercanvi mundial, per la seva fortalesa econòmica passada.
Avui dia els EUA viuen de la renda que doni aquesta
posició hegemònica, la qual, però, està sent minada
pel caràcter improductiu i parasitari d’una economia de
caràcter rendista. En la mesura que la fortalesa econòmica d’un imperi es debilita, la història de la humanitat ens
ensenya que el darrer recurs és recórrer a la força. Una
despesa militar en ascens assentada en una base econòmica en declivi no es pot sostenir. Com que posseeix
la moneda universal, els EUA podran sostenir la despesa
militar durant un temps a pur crèdit. Però, un país que
cada vegada viu més del crèdit, ja no aconsegueix impo-

sar el seu criteri als seus creditors. En perdre hegemonia
en l’apartat econòmic, l’imperi sol recórrer a la força i, a
vegades, contra els seus creditors. Una hegemonia basada en l’economia de guerra però sostinguda només amb
crèdits dels seus enemics condueix al col·lapse.
La recessió mundial que s’anunciava a partir de la crisi borsària del 200 i 2001 es va poder esmorteir mitjançant la intervenció econòmica, amb una baixada general
de les taxes d’interès. Arreu del món i sobretot als EUA
s’observava una baixada permanent de les taxes d’interès
entre el 2001 i el juny del 2004. La idea era mantenir la
demanda efectiva dels productes transnacionals. El resultat va ser una onada especulativa en el mercat de béns
arrels i un augment substancial en el consum privat.
Els EUA, amb un 5% de la població mundial, consumeix
el 30% del PMB. El deute de les llars nord-americanes
és equivalent al PIB del país. El deute públic i privat
acumulat dels EUA el 2004 sumava 38 bilions de dòlars:
gairebé el PIB mundial.
Pels EUA resulta estratègic preservar el dòlar com a
moneda de reserva i com a moneda internacional. Aquest
privilegis es van mantenir fins al novembre del 2000. En
aquelles dates l’Iraq va canviar les seves reserves de dòlars a euros, i negociava el petroli en euros en comptes
de dòlars. Era possible que altres països de l’OPEP seguissin la iniciativa, fet que implicaria una “caiguda lliure”
del dòlar. En aquest context els EUA comencen la “guerra
preventiva” contra l’Iraq per atemorir el món sencer si
s’enfronta al dòlar.
Les despeses de la guerra van pujar molt més del
previst. Els EUA no van tenir cap altra alternativa que
finançar una part important de la guerra amb un creixent
deute públic. La meitat d’aquest deute públic es finança
a l’exterior i la meitat d’aquesta meitat ho fan països
asiàtics. L’altra meitat es finança internament i gairebé la
meitat amb fons d’una seguretat social en fallida. L’ascendent deute públic dels EUA compromet el dòlar com
a moneda de reserva. Si es deprecia, les reserves internacionals dels països perden valor, sobretot les dels que
tenen moltes reserves internacionals en dòlars, com ara
Xina. El dèficit de la balança comercial dels EUA envers
la Xina s’incrementa sense parar i la Xina, en comptes
de repatriar els dòlars augmenta les seves reserves en
dòlars als EUA per evitar una contracció en la demanda.
Aquesta política pot posposar la caiguda del dòlar però
n’implicarà una de futura encara més forta. És una bomba
de temps. Els EUA, juntament amb el Japó, mantenen
actualment la Xina sota amenaça de guerra per evitar que
canviï aquests dòlars per euros. D’aquesta manera l’imperi incrementa el totalitarisme amb la finalitat de pospo-

sar la caiguda lliure del dòlar, sense poder-ho evitar.

Inevitable transició cap a un món multipolar

La multipolaritat és avui una realitat emergent. És
ben evident l’expansió d’Europa i Xina per davant dels
EUA. Xina ha començat a desplaçar els EUA a l’organització de Cooperació Econòmica Àsia Pacífic (APEC); està
desplaçant el Japó a Iran en inversions petrolieres i està
emergint com a principal soci comercial d’algunes de les
grans economies llatinoamericanes. Xina va signar amb
el Brasil importants acords d’inversió i comerç el 2004, i
amb Argentina, Veneçuela, Bolívia, Xile i Cuba. Veneçuela
va acordar amb Xina donar-li un accés generós al seu
petroli. Xina i l’Índia han arribat el 2005 a un acord comercial amb l’explícita pretensió de canviar l’actual ordre
mundial a partir de dues economies ascendents amb més
d’un terç de la població mundial. Als EUA cada vegada
els costa més imposar la seva voluntat arreu del món. La
seva hegemonia està en plena crisi.
Tot el que acabem de dir genera l’expectativa tan
angoixant, i mundialment compartida, que els EUA recorreran a la guerra total com a darrer recurs. Efectivament,
des de fa temps s’espera una ampliació de l’escenari
bèl·lic en aquesta guerra global pel mercat. Els EUA
amenacen d’atacar l’Iran usant armes nuclears. Les conseqüències podrien ser molt més immediates del que va
ser el cas de l’Iraq: els iranians estan armats amb míssils
russos i tenen capacitat per tancar l’estret d’Hortmutz i
tallar el trànsit petrolier durant mesos. El conflicte podria
involucrar més potències i amenaçaria d’esdevenir una
guerra mundial. En qüestió de dies el petroli es posaria
pels núvols i el dòlar patiria un daltabaix. No hi hauria
manera d’evitar una recessió mundial del comerç.
A nivell mundial, no vivim pas una democràcia, sinó
una lluita internacional pel repartiment del pastís. De
fet, els EUA continuen sent la força més poderosa, però
agonitzant en la seva hegemonia econòmica. És possible
i probable que els EUA ampliïn les seves accions violentes. Un conflicte nuclear amb l’Iran no només comportaria la crisi de l’economia nord-americana, sinó també la
de tota l’economia mundial. Tot i això, la causa es pot
projectar vers el terrorisme extern en lloc de a causes
internes. La crisi serà mundial i profunda, i implicarà
probablement el col·lapse no només del neoliberalisme
sinó del mateix capitalisme. Davant la crisi del neoliberalisme i del terrorisme oficial, s’està produint una nova
correlació de forces; i estem en el moment del canvi. Per
tots cantons apareixen moviments socials reivindicant
democràcies participatives i una economia que reafirma
la vida. No hem de deixar mai d’analitzar els factors més
profunds de l’(actual manca de) democràcia mundial. q
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La religió del mercat
Només Las religions, Unides, la poden afrontar
Paul F. Knitter

Cincinati - Nova York, EUA
Allò que em proposo assenyalar és per què aquesta
tasca –vincular el diàleg interreligiós amb l’alliberament
interreligiós- és avui més urgent i més complicat que
mai. La meva tesi, si és que se’n pot dir així, és que la
raó principal i la causa essencial de la creixent injustícia
econòmica al món i de la pobresa deshumanitzant que en
resulta és, en ella mateixa, religiosa. Les forces que estan
generant tanta riquesa i alhora aquesta disparitat en la
seva distribució s’han convertit elles mateixes en una religió. El mercat lliure global s’ha tornat una religió exclusivista mundial. Les religions del món, tant individual com
interreligiosament, han de participar en un diàleg alliberador profètic amb aquesta nova religió mundial. Sense
un diàleg d’aquesta mena amb la religió del mercat, no
es podrà desafiar i “convertir” eficaçment el poder deshumanitzant del mercat. Permeteu-me que m’expliqui.
La religió del mercat
Ben al contrari de l’afirmació de Samuel Huntington
que avui estem enredats en un “Xoc de civilitzacions”,
crec que el xoc que realment està passant –i jo hi afegiria, el que no pot fer altra cosa que esdevenir-se, no és
pas entre civilitzacions. És entre religions! Tot i això, les
religions que combaten entre elles no són pas les comunitats religioses tradicionals. Em refereixo més aviat al
xoc, a l’oposició fonamental, entre les anomenades religions mundials per una part, i la nova Religió del Mercat,
per l’altra.
David Loy, en un article que va provocar força discussió, va argumentar amb compte i eloqüència que la religió dominant, la més estesa en el nostre món contemporani, és la “Religió del Mercat”. Especialment a països
desenvolupats com els EUA, Europa i el Japó aquesta és
la religió a la qual pertany la majoria de la població, i la
que reclama els seus compromisos religiosos fonamentals. La seva devoció a la Religió del Mercat precedeix
i modifica la seva devoció al cristianisme, judaisme o
budisme (The Religion of the Market, “Journal of the
American Academy of Religion”, 65/2 (1997) 275-90).
Pel creient comú, Religió del Mercat significa religió
del consumisme. La gent practica la seva fe i troba la
seva salvació consumint en els temples que són “centres
comercials”, una litúrgia i una adoració diàries, no limitades al diumenge, al dissabte o al divendres.
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Pels prelats i potentats d’aquesta nova religió, Religió del mercat significa religió de “l’economicisme”.
Segons John B. Cobb Jr., els devots de “l’economicisme”
posen la seva fe total, absoluta (i podríem afegir-hi
“cega”) en la creença que el creixement econòmic perseguit sense restriccions i sense la interferència del
govern, tant per persones individuals com per nacions
individuals, portarà la salvació al món sencer. En paraules de Cobb:
“L’economicisme és aquella organització de la societat que està intencionalment al servei del creixement
econòmic. Tots els altres valors, fins i tot la sobirania nacional, se subordinen a aquesta finalitat, amb la sincera
esperança que una prosperitat suficient permetrà al món
solucionar també les seves necessitat no econòmiques”
(Cobb, BCS, 4-5).
Per la Religió del Mercat, que es basa en la fe incondicional en l’economicisme, l’ésser humà és un ésser
econòmic (homo economicus), és a dir, un ésser “...que
busca racionalment com obtenir el major nombre possible de coses amb el menor treball possible. Les seves
relacions amb altres éssers són de competència” (BCS,
11).
Aquesta religió del Mercat té tots els trets que trobem en les religions tradicionals:
-Els seus credos estan fets de l’economia neoliberal
del (Papa) Friedrich von Hayek i l’(Aiatol·là) Milton
Friedman. Els seus teòlegs o ulemes són els economistes
(principalment occidentals).
-Els seus missioners són l’extens exèrcit d’anunciants
que proclamen el seu missatge de consum en “comercials” que emplenen les transmissions de ràdio i televisió i
les cartelleres que poblen les nostres ciutats i paisatges.
-Els seus centres d’aprenentatge són els departaments d’economia d’universitats nord-americanes i
occidentals, i el seu tribunal, l’Organització Mundial del
Comerç.
-Aquesta religió té els seus manaments, el primer
dels quals és: “No interferiràs en el lliure mercat”. (O bé
dit d’una manera més tradicional: “el Lliure mercat és el
Senyor el teu Déu; davant seu no tindràs déus estranys”).
-Té una teoria de la salvació que és clara i absoluta:
“Fora del lliure mercat no hi ha salvació”. Els que no

estiguin “a dins” i no siguin membres d’aquesta religió
veritable es consideren heretges o enemics, que cal controlar o eliminar.
Diferència entre religions i religió del mercat
Hi ha una diferència fonamental, que és una oposició fonamental, entre l’ètica d’allò que Cobb anomena
“economicisme” (o fonamentalisme de mercat) i l’ètica
de les religions tradicionals. En formes sorprenentment
diferents, que tanmateix són també complementàries, les
tradicions abrahàmiques (judaisme, cristianisme, islam),
les tradicions asiàtiques (hinduisme, budisme, confucionisme, taoisme) i les religions indígenes tenen un acord
bàsic que qualsevol que sigui el grau d’unitat globalitzada que pugui assolir la raça humana, aquesta unitat
s’ha de basar en un equilibri entre l’interès per un mateix i
l’interès per l’altre.
L’ètica religiosa sempre és paradoxal. En una diversitat
de símbols i amb èmfasis diferents, totes les tradicions
religioses diuen a la humanitat que, de manera paradoxal i també prometedora, l’interès per un mateix equival
a interès per l’altre. La intuïció fonamental que és a la
base de les religions convida a la gent a un canvi que els
omplirà de vida i de pau, anant de l’interès per un mateix
a l’interès per l’altre. Aquest “altre” sempre és diferent a
un mateix, o és més que la consciència que té de si mateix en el moment present. És l’Altre amb A majúscula (la
Font de Vida Interior de tots), i l’altre amb a minúscula:
el proïsme de cadascú.
Així Jesús ens diu que només ens estimarem veritablement a nosaltres mateixos quan estimem els nostres
semblants. Mahoma ens adverteix que al tenir cura de
nosaltres mateixos, en promoure una societat bona, mai
ens podem oblidar de tenir cura dels altres, especialment dels pobres i abandonats. Per Buda, experimentar
la il·luminació és sentir compassió per qualsevol ésser
sensible. En l’ètica confuciana, “per afirmar-nos nosaltres
mateixos hem d’ajudar d’altres a afirmar-se; perquè nosaltres creixem hem d’ajudar d’altres a créixer”.
Per tant, aquesta és la qüestió o el repte que
les religions han de plantejar als promotors del lliuremercat. La comunitat religiosa ha de preguntar als economistes, als polítics i als presidents corporatius: L’interès
per un mateix que vostès exalcen, està equilibrat per
l’interès per altri, hi està arrelat, és ell qui ho guia? Certament, no sembla pas que sigui així. El principi conductor del sistema capitalista mundial, governat pel fonamentalisme de mercat, sembla ser: “Si cerquem l’interès
per nosaltres mateixos també promourem el d’altri”. Això,
segons les religions, hauria d’estar equilibrat per: Si cerquem l’interès d’altri, també promourem el nostre propi”.

Les religions adverteixen: si no tenim aquest equilibri,
si casem l’interès per nosaltres mateixos amb l’interès
pel benestar d’altres, ens trobarem amb problemes. De
fet, aquesta és la raó per la qual l’anomenat lliuremercat
globalitzat no està responent a la gran disparitat de la
riquesa en el nostre món globalitzat, o en realitat està
sent la seva causa.
Diàleg interreligiós amb la religió del mercat
Encara que resulti difícil, les religions tradicionals del
món han de participar en un diàleg profètic i crític amb
aquesta nova Religió universal del Mercat. Les religions
han d’enfrontar els comandants i els summes sacerdots
de la globalització i confrontar-los amb el “xoc”, amb
la diferència fonamental entre la Religió del Mercat i les
religions tradicionals històriques. Els dirigents i mestres
religiosos han de fer veure clarament que en el moment
actual, i amb la forma com la Religió del Mercat s’entén
a si mateixa, no és pas possible que un individu sigui
“membre” de la Religió del Mercat i alhora sigui seguidor
de Mahoma, Jesús, Buda o Abraham. Aquí no hi cap la
“doble pertinença”. S’ha de triar: inclinar-se davant de
Déu / Al·là / el Dharma... o davant del Mercat.
El diàleg interreligiós amb la Religió del Mercat és
extremadament difícil, sobretot perquè el Mercat insisteix, com ho va fer l’Església Catòlica en temps passats
i ho fan actualment moltes comunitats fonamentalistes
cristianes i musulmanes, que és la única religió veritable.
Totes les altres serien falses. Com ja se sap prou bé per la
història de les relacions interreligioses, qualsevol religió
que afirma ser l’única veritable no dialoga amb l’altra
religió: el que busca és convertir-la.
I tanmateix es ben urgent que s’aconsegueixi alguna
mena de diàleg o trobada entre les religions del món i la
Religió del Mercat. Si el Lliure Mercat ha assumit el poder
i la dominació d’una religió mundial, si informa i dirigeix
les vides de la gent de manera penetrant com sempre ho
ha fet la religió, aleshores no es tracta que les religions
tradicionals del món estiguin entre els principals mitjans
per contrarestar aquesta nova religió idòlatra del Mercat?
Si, a vegades, cal foc per combatre el foc, avui ens calen
les religions per “combatre”, sufocar i re-dirigir la Religió
del Mercat.
Actualment només les religions poden donar als pobles la visió, l’energia, l’esperança i la perseverança per
dialogar amb la Religió del Mercat, lluitar-hi en contra
i recuperar els seus seguidors, que han posat el déu del
consumisme i el creixement econòmic en el lloc de l’únic
Déu, el que ens assegura que cada un de nosaltres només
trobarà la veritable felicitat si promou la felicitat de
tothom.
q
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Política i ideologia
Pedro A. Ribeiro de Oliveira

Juiz de Fora, MG, Brasil

El problema de la ideologia en la política
Per començar, convido el lector a reflexionar un
instant sobre les vegades en què ha sentit la paraula
“ideologia”. M’hi jugo qualsevol cosa que aquest mot
ha servit per denunciar l’argumentació que amaga la
finalitat real d’una acció política, en frases com ara
“Això és ideologia. En realitat, el que ell vol és...”
Aposto també que aquesta denúncia es referia a algun
artifici intel·lectual dels adversaris, i que no qualifiquem com a “ideològica” la nostra pròpia argumentació. Tot s’esdevé com si tan sols les opcions polítiques
antidemocràtiques o opressores necessitessin ser encobertes, mentre que les opcions que jutgem correctes,
democràtiques i alliberadores no serien pas “ideològiques”. A la pràctica, no és això el que passa?
Doncs bé, si el concepte d’”ideologia” fos només
una arma intel·lectual per tal de desqualificar l’adversari, seria millor evitar-lo. Però “ideologia” no és
únicament això: és un concepte important per explicar
les diferències i conflictes en el pla de les idees polítiques i econòmiques. És aquesta la raó per estudiar-lo
a partir de la sociologia, que el veu com la combinació
de teories (explicatives) i valors (normatius) capaços
de dur persones, grups i moviments socials a l’acció
política o, pel contrari, d’acceptar passivament l’ordre
preestablert. Les ideologies funcionen, per tant, com a
idees-força de qualsevol sistema social.
Ideologies d’ahir i d’avui
Està de moda dir que l’”era de les ideologies” ja
ha passat i que vivim un temps “post-ideològic”. És
com si només hi hagués “ideologia” en l’enfrontament
entre capitalisme i socialisme. Havent perdut el socialisme soviètic la “guerra freda”, s’hauria acabat també
la ideologia, i ara estaríem vivint la història real, és a
dir, la història regida per les lleis del mercat. A fi de
no acceptar aquesta lectura enganyosa del món actual,
fixem-nos més atentament en l’assumpte, tot partint
d’un exemple antic, prou conegut pels cristians.
L’emperador Cèsar August s’enorgullia d’haver establert una pax romana en tots els seus dominis. A Roma
i a les províncies els dirigents, els propietaris de terres
i els comerciants vivien una època de segura prosperitat: les guerres havien cessat, havien estat derrotats
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els enemics i els pirates, les comunicacions i les riqueses fluïen lliurement, les revoltes eren immediatament
sufocades i res no impedia el desenvolupament del
comerç. Pels grups dominats, però, allò no era pau
sinó opressió. Per tant, quan esclaus i treballadors
lliures, homes i dones, a la ciutat i al camp, van sentir
l’anunci de la pau com a shalom –pau fonamentada en
la justícia i la solidaritat- el van rebre com una bona
notícia: la pax romana imposada per Cèsar seria substituïda per la pau shalom promesa per Jesús.
Fixeu-vos que aquestes concepcions han de ser
qualificades com a “ideològiques”, perquè tant la pax
romana com la pau shalom són idees-força que es
refereixen a una realitat històrica (o a un projecte de
societat), tot fent-ne un judici de valor. Als ulls de
l’elit dominant, la pax romana era la millor forma de
societat que el món antic podia oferir. En canvi, pels
pobles de la perifèria i les classes dominades, que
anhelaven un ordre social i econòmic, fonamentat en
la justícia del shalom, la pax romana era un engany.
Actualitzem aquest exemple i portem-lo als nostres
dies de domini del discurs de la globalització. Aquest
discurs diu que, per l’expansió il·limitada dels mercats
i dels negocis, la xarxa de comunicacions que uneixen
el planeta, l’internet que democratitza l’accés a les
informacions i altres avenços de la ciència i la tecnologia, la Humanitat està preparada per realitzar el
seu somni d’unitat, prosperitat i pau. Quan els països
“emergents” facin les reformes que encara els lliguen
al passat, tots s’integraran al nou ordre mundial.
Aquesta descripció optimista de la globalització, però,
és refusada per qui mira el món a partir d’experiències
com l’economia solidària, les xarxes alternatives, els
moviments socials i els Fòrums Socials Mundials. La
globalització beneficia qui s’enriqueix al mercat financer i qui s’enriqueix amb les empreses transnacionals,
però a costa de l’empobriment i l’exclusió de la majoria
de la població mundial. Aquests “contestaires” de la
globalització proposen un altre món possible, sent per
això titllats de “dinosaures”, supervivents dels antics
“temps ideològics” que no volen admetre que el socialisme s’ha acabat i que la igualtat és un malson, no
pas un somni...

Cóm entendre la lluita ideològica
Aquest debat d’idees és el debat ideològic. Si
ideologia és un conjunt d’idees-força que justifiquen
una opció política, tot mobilitzant les voluntats per la
seva concreció històrica, tant el discurs de la globalització com el discurs altermundista (“un altre món és
possible”) són ideològics. Mentre que el primer idealitza les conquestes humanes i els avenços tecnològics
de la globalització (ometent que això és tan sols per
grups privilegiats), el segon proclama que pot haver-hi
un tipus millor d’ordre mundial si es multipliquen les
actuals experiències de solidaritat econòmica entre
els pobles, i es respecten els drets de la Terra. És a
dir: tots dos parlen de la mateixa realitat, però des de
punts de vista oposats.
Mirem-ho de més a prop. La idea-força de globalització confereix a l’actual ordre mundial un caràcter
d’inevitable, com si digués: “El món real és aquest.
Adapta-t’hi i juga segons les regles de joc: la competitivitat del mercat.” La idea-força de l’altermundisme
diu justament el contrari: “Quan creem altres menes
de relacions humanes i econòmiques, tot respectant
la vida del planeta, vivim molt millor”. Una ideologia
apel·la al pragmatisme (acceptar la realitat tal com
és) mentre que l’altra apel·la a la utopia (el món serà
millor quan els exclosos creguin en la seva pròpia
força).
Aquest exemple il·lustra l’ambigüitat de les ideologies: ningú nega que la globalització ha dut molts
avenços a la Humanitat, però només els seus adversaris parlen del seu caràcter predador i excloent. Això
també passa amb l’altermundisme. Tot i que aquest
veu en les xarxes de solidaritat planetària el camí cap
a un altre món possible, és criticat per parlar d’un
futur que encara no existeix. Les ideologies combinen, cadascuna a la seva manera, realitat i il·lusió, o
realitat i utopia. En el debat ideològic són desvelades
aquestes ambigüitats i revelat el seu caràcter il·lusori
–o utòpic.
No hem de témer les ideologies. Formen part indispensable de la política, i el debat ideològic és tan
important com les campanyes electorals, els actes públics, les manifestacions, les vagues, les paralitzacions
i altres formes de mobilització social. Es tracta d’entrar
en el debat conscient de la pròpia ideologia a fi de
criticar amb fermesa la ideologia de l’adversari, destruir els seus arguments i desmoralitzar-lo políticament.
Aquell que no pren consciència de la ideologia que el

mou –o l’immobilitza- acaba ingènuament adoptant el
punt de vista dels poderosos, ja que la seva influència
sobre els mitjans de comunicació, les universitats, els
partits polítics, les esglésies i altres institucions es
tornen vehicles per la seva dominació ideològica (l’hegemonia). No és per casualitat que aquests mitjans de
comunicació donen avui per segur que les ideologies
han estat superades i que tots podem confiar en el saber difós pels centres de pensament dels Estats Units i
d’Europa. Es tracta, fet i fet, d’una estratègia de lluita
per l’orientació intel·lectual de l’opinió pública mundial. En aquest context, és de gran importància percebre
i denunciar la ideologia vehiculada per aquests mitjans
d’informació i de comunicació, per més subtils que
siguin.
Per acabar, vull cridar l’atenció sobre el risc de la
transformació d’una ideologia en doctrina. La ideologia és una cosntrucció intel·lectual que necessita ser
constantment reelaborada per tenir coneixement dels
canvis que s’esdevenen en la història dels grups humans. Quan aquesta teoria té èxit en la transformació
d’una societat, tendeix a cristal·litzar-se. Va ser el
que va ocórrer amb la teoria marxista, que va orientar
la Revolució de 1917 a Rússia. Al ser codificada com
a teoria vàlida per totes les revolucions socialistes,
va perdre la seva capacitat de treure lliçons de cada
lluita popular, d’explicar les contradiccions inherents
a cada forma de capitalisme i d’apuntar les condicions
històriques per superar-la. Tot plegat ha fet molt de
mal als moviments d’esquerra (és a dir: els moviments
i partits que lluiten per la igualtat social i econòmica),
tot lligant-los a una doctrina que s’havia d’aplicar a
tot arreu i en tot moment. Avui es tracta de recuperar
aquella eina intel·lectual, fet que ens podrà ajudar a
entendre els mecanismes actuals del sistema capitalista de mercat, que, tot i que es troba revestit amb el
nom llaminer de globalització, des del segle XVI subjuga els pobles de la Pàtria Gran i els col·loca en la
perifèria del sistema mundial per tal de ser explotats.

Per aprofundir, llegiu el clàssic de K. Marx i F. Engels
«La ideologia alemanya«, i el desenvolupament teòric
de A. Gramsci al tractar l’hegemonia. Per a l’actualitat
de la lluita ideològica entre globalització i altermundisme, busqueu a internet noms com François Houtart,
Noam Chomsky i Ignacio Ramonet.
q
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Crítica a la política del poder econòmic
João Pedro Stédile

MST i Via Camperola, Brasil

L’economia és la ciència que explica l’organització
de la producció dels béns que una societat qualsevol
necessita per la seva supervivència i benestar. La política és l’exercici del poder (expressió que ve del poder
a la polis=ciutat/Estat de la Grècia antiga). Poder
sempre exercit per un grup o classe que usa l’Estat, les
lleis i l’economia per imposar els seus interessos sobre
els altres, en una societat qualsevol.
En els temps actuals, el poder que és la política es
troba cada cop més concentrat en mans d’una classe
cada vegada menor. Una classe de molt rics que fan
servir el poder per augmentar encara més la seva riquesa econòmica. El seu patrimoni. Representat per
més terres, més fàbriques de productes, més comerç,
més empreses de transport i, cada cop més, béns de
consum.
I el poble, sí, el poble, no té cap poder. Qui mana
en la política són els que tenen el poder econòmic: les
grans empreses i bancs que controlen la producció i
circulació de la riquesa. I acumulen encara més riquesa, i a sobre per damunt de les possibilitats de consum
bàsic del poble.
Qui mana en la producció, en la riquesa i en el
control dels béns són uns pocs empresaris riquíssims
que controlen bancs i empreses transnacionals. Quasi
tots els sectors de producció i comerç són oligopolititzats, en què unes quantes empreses tenen el control
de gairebé tota la riquesa produïda. A cada país és
possible tenir l’estadística d’aquestes empreses. En
el món, les 500 empreses més grans, totes transnacionals, controlen el 52% de tota la producció de la
riquesa mundial. Però donen feina a només un 8% de
la classe treballadora. Aquesta és la dimensió del seu
veritable poder polític.
Aquestes empreses imposen els seus interessos a
tota la societat per tal d’augmentar encara més la seva
riquesa. I sotmeten tothom als seus peus. Aquest mecanisme d’explotació mundial s’ha fet viable gràcies a
l’ús del dòlar nord-americà com a moneda de transacció mundial, imposat manu militari pel govern dels Estats Units des de la victòria a la Segona Guerra Mundial, i ampliat a la dècada dels 70, quan el govern Nixon
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va descartar la conversió del dòlar en euro. Gràcies a
això, la societat americana rep cada any la transferencia de més de 500 bilions de dòlars d’altres països, en
forma de mercaderies, per tants dies de treball, que
es comptabilitza com a déficit comercial. I dins el seu
país, el govern emet uns altres 700 bilions de dòlars a
fi de cobrir el dèficit de les despeses governamentals,
amb guerres i transferències de subsidis a classes benestants, com ara els productors rurals locals, que són
pagats per tota la comunitat internacional.
L’Estat nacional s’ha transformat en un simple capataç, administrador dels interesos d’aquestes empreses. Financien i elegeixen regidors, alcaldes, diputats
i presidents. I, a canvi reben lleis magnànimes per als
seus interessos.
La democràcia representativa s’ha tornat una hipocresia. El vot s’ha convertit en una mercaderia. Però en
un món ensarronat per la il·lusió de la propaganda, el
propietari del vot, el poble, creu que decideix. Però no
decideix res. Tan sols vota entre aquells que el capital
ja ha escollit.
El poder econòmic explota i acumula cada cop més
riqueses a través de dos mecanismes bàsics. El primer
a través de la taxa d’interessos. Com que el centre
d’acumulació en aquesta fase del capitalisme internacional es troba en el sistema financer, en els bancs, és
a través dels interessos que el capital es reprodueix. I
són els estats i els seus governs que han de garantir
altes taxes d’interessos. Aquestes taxes d’interessos
recullen riquesa de la població mitjançant els préstecs
als empresaris de les indústries, comerços i serveis,
que després repassen als consumidors. O cobren directament dels consumidors que compren a terminis o fan
servir targetes de crèdit.
Per altra banda, els Estats recullen els diners públics (de tots) a través dels impostos i, tot seguit, per
fantàstiques fórmules de superàvit primari, transfereixen aquestes recursos als bancs. El FMI ha arribat
a imposar que a cada país de l’hemisferi sud, de les
anomenades economies dependents, els governs garanteixen cada any la transferència del 4,5% de tot
producte internacional brut (PIB) -o sigui: de tota la

riquesa nacional-, que ha de ser transferida al sistema financer a través del pagament d’interessos, que
és garantit per la necessitat dels governs de reservar
aquests diners (d’aquí el nom de “superàvit”) i garantir la tranferència als bancs. Aquesta és la veritable
quota del seu poder polític, garantit pel poder de
l’Estat. Transferir cada any un 4’5 % de tota la riquesa
nacional als banquers. Per aquest mateix mecanisme
d’expoliació financera, durant la dècada de 1990-2000,
l’Amèrica Llatina va transferir als Estats Units i Europa
gairebé un trilió de dòlars en capital líquid.
La segona fórmula màgica d’acumulació de les
empreses transnacionals és fer que l’Estat garanteixi
altes taxes de pagament de serveis per part de la població. Alts preus pels serveis de llum elèctrica, aigua,
transport col·lectiu, telefonia, mòbil. Abans aquests
serveis eren públics. Al servei del poble. Ara han estat
privatitzats pel govern i s’han transformat en propietat
d’empreses transnacionals que fan servir el cobrament
de serveis ja instal·lats per explotar tota la població.
Tot poble necessita llum elèctrica, telèfon, transport, aigua. I sense adonar-se’n va pagant una infraestructura que ja havia pagat.
D’aquesta manera, el nou poder econòmic controla
l’energia que mou les societats. Controla el petroli,
el carbó, les centrals nuclears, les hidroelèctriques,
l’aigua i fins i tot l’elogiable energia eòlica. Però no
n’estan prou satisfets. Ara volen controlar l’energia
vegetal, renovable. Ja provingui d’olis o d’etanol.
Per això necessiten controlar els governs i els
Estats a través del poder polític, a fi de controlar els
territoris, l’agricultura i la natura. I fer que immenses
àrees de terres fèrtils deixin de produir béns per la
població, aliments i energia, i passin a produir tans
sols olis combustibles i etanol, per tal d’abastir els
cotxes individuals d’una petita part de la població
mundial. Que, tot i així, pagaran per la nova aliança
de capitalistes formada per explotar l’agroenergia,
entre petrolíferes, automobilístiques i transnacionals
de l’agricultura.
Però aquest poder econòmic, que ara controla
la política, està cada cop més concentrat, en menys
mans, menys bancs, menys empreses transnacionals,
que subordinen les classes benestants dels nostres
països, i imposen els seus interessos.
I això genera com a mínim dues contradiccions pel
que fa al seu futur:
La primera contradicció d’aquesta etapa del capita-

lisme imperialista és que, com que el centre de l’acumulació es troba ara en els serveis i els interessos, el
paper de la producció de béns és secundari. Necessari
però secundari. La contradicció es basa en el fet que
aquesta manera política d’organitzar la producció no
pot satisfer les necessitats bàsiques de tota la població, sinó tan sols d’una capa restringida de la classe
mitjana. I, al no satisfer-les, s’amplien els nivells de
pobresa, i perden legitimitat. Per altra banda, l’organització de la producció no se centra en la necessitat de garantir feina a tota la població. Exploten la
població pels serveis i interessos. I, al no organitzar
la societat al voltant del treball i de la producció de
béns, generen un munt de descontents i exclosos, que
algun dia tindran consciència de la seva marginalitat
social i s’hi tornaran.
La segona contradicció: com que el poder econòmic es concentra cada cop més, i aquest poder econòmic controla el poder polític, al voler controlar la
voluntat de tothom, en algun moment la voluntat de
la majoria també s’hi tornarà.
Més que mai, l’afirmació de Marx té vigència: cal
que els treballadors del món s’uneixi contra un mateix
enemic, cada cop menor: els bancs i les empreses
transnacionals.
Però per això cal que el poble, els treballadors, les
majories recuperin la política com a espai de poder
en la societat. La política del vot, de la delegació de
poder institucional ha mort per al poble. Però la política és l’exercici del poder. I la majoria pot i ha d’exercitar el poder, per la mobilització del major nombre
possible de persones, al voltant d’un mateix objectiu.
La unitat dels objectius (lluitar contra la concentració
i l’explotació d’una minoria) generarà una força capaç
de produir canvis. Aquesta força popular, aquesta força
política només es gestarà per la capacitat del poble a
l’hora d’aconseguir el major nombre possible de persones al voltant d’un mateix objectiu.
El poble haurà de retornar a la política, és a dir,
construir un poder de la voluntat popular unificada per
tal d’aconseguir canviar el govern, l’Estat i l’organització de l’economia.
I siguem optimistes: el capitalisme imperial no
podrà enganyar-nos a tots durant molt de temps. Bufaran nous vents, i la història de la civilització humana
recuperarà el seu curs, a fi que la política sigui un
instrument de la milloria de les condicions de vida de
tota població i espai de poder popular.
q
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Sobre política i jardineria
Rubem Alves

Campinas, SP, Brasil

De totes les vocacions, la política és la més noble.
“Vocació”, del llatí vocare, vol dir “crida”. La vocació
és una crida interior d’amor: una crida d’amor per un
“fer”. En comptes d’aquest “fer”, aquell que té una vocació vol “fer l’amor” amb el món. Vet aquí la psicologia de l’amant: ho faria, encara que no hi guanyés res.
“Política” ve de polis, “ciutat”. La ciutat era, pels
grecs, un espai segur, ordenat i serè, on els homes es
podien dedicar a la recerca de la felicitat. El polític,
per tant, seria aquell que cuidaria d’aquest espai. La
vocació política, així, estaria al servei de la felicitat
dels ciutadans.

un amant. Fa l’amor amb l’estimada per la pura alegria
de fer l’amor. El professional no estima la dona. Ell
estima els diners que en rep. És un gigoló.

Totes les vocacions poden ser transformades en
professions. El jardiner per vocació estima el jardí de
tothom. El jardiner per professió fa servir el seu jardí
privat, encara que, perquè això passi, al seu voltant
augmentin el desert i el patiment.
Així és la política. Són molts els polítics professionals. Puc, doncs, enunciar la meva segona tesi: de
totes les professions, la professió política és la més
vil. Cosa que explica el desencant total del poble en
Potser per haver estat nòmades al desert, els herelació amb la política. Guimarães Rosa, preguntat per
breus no somiaven amb ciutats: somiaven amb jardins. Günter Lorenz sobre si ell es considerava polític, va
Qui viu al desert somia amb oasis. Déu no va crear
respondre:
una ciutat. Ell va crear un jardí. Si li preguntéssim
“Jo mai podria ser polític amb tota aquesta xara un profeta hebreu: “Què és la política?”, ell ens
lataneria de la realitat...”. Al contrari dels “legítims”
contestaria: “L’art de la jardineria aplicada a les coses polítics, crec en l’home i li desitjo un futur. El polític
públiques”.
pensa tan sols en minuts. Jo sóc escriptor i penso en
El polític per vocació és un enamorat del gran jardí eternitats. Penso en la resurrecció de l’home.
per tothom. El seu amor és tan gran que renuncia al
Qui pensa en minuts no té paciència per plantar
petit jardí que podria plantar per ell mateix. De què
arbres. Un arbre triga molts anys a créixer. És més
serveix un petit jardí si al seu voltant hi ha el desert? lucratiu tallar-los.
Cal que el desert sencer es transformi en jardí.
El nostre futur depèn d’aquesta lluita entre polítics
per vocació i polítics per professió. El fotut és que
Estimo la meva vocació, que és escriure. La litera- molts dels que senten la crida de la política no tenen
tura és una vocació bella i dèbil. L’escriptor té amor
prou coratge per atendre-la, per por de la vergonya de
però no té poder. El polític, en canvi, sí que en té. Un ser confosos amb gigolós i d’haver de conviure amb
polític per vocació és un poeta fort: ell té el poder de gigolós.
transformar poemes sobre jardins en jardins de veritat.
La vocació política és transformar somnis en realitats.
Escric per vosaltres, joves, per tal de seduir-vos
És una vocació tan feliç que Plató va suggerir que els envers la vocació política. Potser hi ha jardiners
polítics no necessiten posseir res: en tenen prou amb adormits dins vostre. L’escolta de la vocació és difícil,
el gran jardí per tothom. Seria indigne que el jardiner perquè les tries esperades, les normals (medicina,
tingués un espai privilegiat, millor i diferent de l’espai enginyeria, dret, ciència, etc.), fan massa fressa. Totes
ocupat per tots. He conegut i conec molts polítics per elles són legítimes si responen a una vocació. Però
vocació. La seva vida ha estat i continua sent un mo- totes són de vol gallinaci: us col·locaran en un petit
tiu d’esperança.
racó del jardí, molt lluny del lloc on es decideix el
La vocació és diferent de la professió. En la voca- destí del jardí. No seria molt més fascinant participar
ció la persona troba la felicitat en la pròpia acció. En dels destins del jardí?
la professió el plaer no es troba en l’acció, sinó en el
Els descobridors, quan van arribar aquí, no van troguany que se’n deriva. L’home mogut per la vocació és bar cap jardí. Van trobar una selva. La selva no és pas
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un jardí. Les selves
són cruels i insensibles, indiferents al
patiment i a la mort.
Una selva és una
part de la natura que
encara no ha estat
tocada per l’home.
Aquella selva s’hauria
pogut convertir en
un jardí.
Però no ha estat
així. Els que l’han
treballada l’han feta
malbé perquè no
eren jardiners. Eren
llenyataires i negociants en fusta.
És per això que la
selva, que es podria
haver tornat jardí per
fer-nos feliços a tots,
va sent transformada
en deserts esquitxats
de luxuriosos jardins
privats on uns pocs
troben vida i plaer.
Hi ha descobriments d’orígens. Més
bonics són els descobriments de destins.
Potser, doncs,
si els polítics per
vocació prenguessin
possessió del jardí,
podríem començar a
traçar un nou destí. I aleshores, en
comptes de deserts i
jardins privats, tindríem un gran jardí
per tothom, l’obra
d’uns homes que han
tingut l’amor i la
paciència de plantar
arbres a l’ombra dels
quals mai no s’hi
ajaurien.
q

l’analfabet polític

Preguntes d’un obrer Llegidor

Bertold Brecht
1898-1956
El pitjor analfabet
Qui bastí la Tebes de set portes?
és l’analfabet polític.
Als llibres surten noms de reis.
No escolta, no parla,
Arrossegaren els reis els blocs de roca?
no participa dels esdeveniments polítics. I la Babilònia, tants de cops destruïda,
No sap que el cost de la vida,
qui la reconstruí tantes vegades? A quines cases
el preu de les mongetes, del pa, de la
de la Lima radiant d’or vivien els mestres de cases?
farina,
On anaven la tarda en què s’enllestí la muralla
del vestit, de la sabata i dels remeis,
xinesa,
Els paletes? La gran Roma
depenen de decisions polítiques.
és plena d’arcs de triomf. Qui els alçà? Sobre qui
triomfaren els Cèsars? Tenia la tan lloada Bizanci
L’analfabet polític
només palaus per als seus habitants? Fins i tot
és tan ase que s’enorgulleix
a la llegendària Atlàntida,
i eixampla el pit dient
Braolaven la nit en què la mar l’englotia
que odia la política.
els qui s’ofegaven cridant els seus esclaus.

No sap, l’imbècil, que
de la seva ignorància política
neix la prostituta,
el menor abandonat
i el pitjor de tots els bandits
que és el polític corrupte,
manefla i servidor
de les empreses nacionals
i multinacionals
granuja, corrupto y servil
de las empresas nacionales
y multinacionales.

El jove Alexandre conquerí l’Índia.
Tot sol?
Cèsar subjugà els gals.
Ni tan sols no tenia un cuiner?
Felip II plorava quan la seva armada
s’enfonsà. Plorava tot sol?
Frederic II guanyà la guerra dels set anys. Qui
la guanyà fora d’ell?
Cada plana una victòria.
Qui cuinava el banquet de la victòria?
Cada dècada un gran home;
qui en pagava les despeses?
Tants informes. Tantes preguntes.
(Trad. Núria Roig)

*«La meva constant experiència m’ha convençut que no hi ha cap més Déu que la
veritat. Per veure cara a cara aquest esperit de veritat que estimarà totes les
coses, se l’ha d’estimar fins i tot en el detall més petit de la creació. I un ésser humà
que hi aspira no es pot aïllar de cap aspecte de la vida. Per això, la meva consagració a la veritat m’ha empès al camp de la política. Puc declarar sense la menor
vacil·lació i amb tota humilitat que aquells que diuen que la religió no guarda cap
relació amb la política, no saben què significa la religió». Mahatma GANDHI.
* «Tot és polític, encara que allò polític no ho és tot». Enmanuel MOUNIER.
* «No hi ha res més polític que dir que la religió i la política no tenen res a
veure. No sé quina Bíblia llegeixen els que diuen que la religió no té a veure amb la
política». Desmond TUTU.
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Fe i política
Leonardo Boff
Petrópolis, RJ, Brasil

1. Política social (P)
És aquella que es refereix al bé comú de la societat.
O bé és la participació de les persones en la vida social.
Així, per exemple, l’organització de la salut, de la xarxa
escolar, dels transports, l’obertura i el manteniment
dels carrers, de l’aigua i les clavegueres, etc. Té a veure
amb la política social. Lluitar per aconseguir un servei
d’urgències al barri, unir-se per portar la línia d’autobús
fins al capdamunt del turó, participar d’una manifestació al centre de la ciutat per la reforma agrària, pel sòl
urbà, contra la violència policial, és fer política social.
Aquesta política busca el bé comú de tots o d’un grup,
els drets dels quals no es respecten. Ras i curt: la política social o la Política amb P majúscula significa la
recerca comuna del bé comú.
2. Política partidària (p)
Significa la lluita pel poder d’estat, per tal de fer-se
amb el govern municipal, estatal i federal. Els partits
polítics existeixen en funció de si arriben al poder, ja
sigui per canviar-lo (procés revolucionari), ja sigui per
exercir-lo tal com es troba constituït (governar l’estat
que existeix). El partit, com la mateixa paraula diu, és
part de la societat, no pas tota la societat. Cada partit
té al darrere interessos de grups o de classes que elaboren un projecte per tota la societat. Si arriben al poder
d’estat (govern) comandaran les polítiques públiques
segons el seu programa i la seva visió partidària dels
problemes.
Pel que fa a la política partidària, és important tenir
en compte els següents punts:
-veure quin és el programa de partit;
-veure com el poble entra en aquest programa: si
es discuteix a les bases; si atén les reclamacions històriques del poble; si preveu la participació del poble,
mitjançant els seus moviments i organismes, en la seva
concepció i control;
-veure quins són els candidats que representen el
programa: quina biografia tenen, si sempre han mantingut un lligam orgànic amb les bases, si són veritablement aliats i representants de les causes de la justícia i
del canvi social necessari, o si volen mantenir les relacions socials tal com són, amb les contradiccions i fins i
tot injustícies que contenen al seu si.
N’hi ha prou amb aquests pocs criteris per adonar-se
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del perfil del partit i dels candidats: de dreta (si volen
mantenir inalterada la relació de forces que afavoreix
qui està al poder), d’esquerra (si pretenen canvis estructurals que marginin les grans majories), o bé de
centre (els partits que s’equilibren entre l’esquerra i la
dreta, que busquen sempre avantatges per ells mateixos
i els grups que representen).
Pel fet de ser part i no pas tota la societat, la
política partidària és, per si mateixa, conflictiva; els
polítics són adversaris, no enemics, ja que tenen projectes i programes diferents. Però ha de quedar clar allò
que Max Weber va dir en el seu famós text La política
com a vocació: “Qui fa política busca el poder. Poder
entès com a mitjà al servei d’altres fins, o poder per si
mateix, a fi de gaudir del prestigi que aquest confereix”.
Aquesta última manera de poder polític ha estat exercit
històricament per les nostres elits per tal de beneficiarse’n, tot oblidant el subjecte de tot el poder que és el
poble.
3. La fe i la seva dimensió política
La fe té a veure amb Déu i la seva revelació. Però es
troba dins la societat i és una de les creadores d’opinió
i de decisió. És com una bicicleta. Posseeix dues rodes
mitjançant les quals es torna efectiva per la societat: la
roda de la religió i la roda de la política.
La roda de la religió es fa palesa en l’oració, les
celebracions, els resos i la lectura de les Escriptures. A
través d’aquests mitjans es formen les conviccions que
són a la base de decisions concretes.
La segona roda és la de la política. La fe s’expressa
a través de la pràctica de la justícia, la solidaritat, la
denúncia de les opressions. Com es veu, “política” aquí
és sinònim d’”ètica”. Hem d’apendre a equilibrar-nos per
damunt de les dues rodes per poder caminar correctament.
La Bíblia considera la roda de la política (ètica) més
important que la roda de la religió com a culte. Sense
l’ètica, la fe resta buida i inútil. Són les pràctiques, i no
pas les prèdiques, les que compten per Déu. No serveix
de res dir “Senyor, Senyor” i fer tota una celebració;
és més important fer la voluntat del Pare que és amor,
misericòrdia, justícia. Per tant, ètiques com ara participar en una manifestació de treballadors, entrar en un
sindicat o en un grup de drets humans

Hi ha moltes relacions entre la política i la fe, i
viceversa. I amb l’Estat, la jerarquia de l’Església, les
comunitats de base i els laics. Volem analitzar la relació
de la fe amb el ciutadà individual i, després, amb el
cristià laic militant.
4. Fe, política i ciutadà individual
En un nivell concret, fe i política es troben juntes
en la vida de la gent. La política és una dimensió de la
fe concreta de la persona en la mesura en què viu la fe
amb les seves dues rodes: la fe com a culte i la fe com
a ètica, com a pràctica de justícia i com a espiritualitat.
La fe inclou la política. És a dir: un cristià, pel fet de
ser cristià, s’ha d’escarrassar per aconseguir la justícia
i el benestar social. També ha d’optar per programes i
persones que s’acostin tant com sigui possible a allò
que era el projecte de Jesús i de Déu en la història.
Però la fe transcendeix la política, perquè la fe es
refereix també a la vida eterna, a la resurrecció de la
carn, a la transformació de l’univers, fets que cap política social ni cap partit o estat poden prometre. Nosaltres
volem una societat justa i fraterna i, alhora, volem la
resurrecció de la carn i la vida sense fi i feliç per sempre
més. Però la fe no és tan sols bona perquè ens presenta
una promesa: és bona també perquè inspira una societat humana, justa i tolerant.
El pas de la fe a la política partidària no és directe. És a dir: de l’evangeli no es dedueix a ulls clucs el
suport a un determinat partit i el deure de votar una
persona determinada, ni quin ha de ser el salari mínim.
L’evangeli no ofereix solucions, sinó inspiracions perquè
es pugui triar bé un partit i crear un salari digne. Però
per això es necessiten eines adequades d’anàlisi de la realitat social, de moviments, institucions, partits i programes
que permetin donar cos a la fe com a pràctica ètica.
5. Fe, política i laic militant
El laic és membre del Poble de Déu i de la comunitat cristiana. És un ciutadà qualificat per la fe i la
militància. Il·luminat per la fe, pot i ha de fer política
partidària. Per tant, res de rebre ordres dels bisbes i
dels capellans per tal de donar suport a un determinat
partit (política cristiana). La política ha de ser laica, no
pas clerical. La fe cristina i l’evangeli ofereixen criteris
d’orientació política, com ara aquests que enumerem a
continuació:
-una política alliberadora: no n’hi ha prou a reformar la societat que hi ha al nostre voltant; allò que
importa és un altre model de societat que permeti més
inclusió mitjançant la participació, la justícia social i la
dignitat. Clar i català: l’alliberació vol aquest projecte,

fet que una simple reforma no aconsegueix ni per medecina;
-una política alliberadora a partir de les majories
pobres i excloses: s’ha de començar de ben avall, ja que
així no queda ningú a fora; si es comença pels assalariats o per la burgesia, s’exclou, de bon començament,
gairebé la meitat de la població exclosa;
-una política alliberadora que usi mètodes alliberadors. És a dir: que faci servir processos participatius del
poble, de dalt a baix i de dins a fora. Aquesta política
pretén una altra mena de democràcia: no tan sols la
democràcia representativa i que delega (cada quatre
anys tenim el dret d’escollir un president i delegar-li el
poder, sense tornar a controlar-lo), sinó una democràcia
participativa per la qual el poble i les seves organitzacions ajuden a discutir, decidir i resoldre les qüestions socials. Per fi una democràcia sòcio-còsmica que incorpori
com a ciutadans amb drets com el de respectar la terra,
els ecosistemes i els éssers de la creació amb els quals
mantenim relacions d’interdependència;
-una política que usi mitjans transparents que els
poderosos difícilment poden usar, com ara la veritat, la
resistència activa, la raó solidària. Per la creació d’una
societat justa i pacífica, els mitjans han de ser també
justos i pacífics...
La militància exigeix competència, coneixement
de la realitat social i també una espiritualitat adient
per percebre els dons del Regne que es realitzen en el
món a mesura que hi ha més dignitat i millor qualitat
de vida. En funció de tot plegat ha sorgit en moltes
diòcesis el Movimento Fe e Política, que busca millorar
la participació dels cristians en el camp de la política
(tot estudiant i reciclant-se) i en el camp de la fe (tot
alimentant la mística i aprofundint teològicament les
qüestions).
Conclusió: la memòria perillosa de Jesús
Els cristians no han d’oblidar mai que som hereus
de la memòria perillosa i llibertària de Jesús. A causa
del seu compromís amb el projecte del Pare i amb els
humiliats i ofesos del seu temps va ser perseguit, va
ser fet presoner polític, va ser torturat i condemnat a la
creu, el pitjor càstig político-religiós de l’època. Si va
ressuscitar va ser per, en nom del Déu de la vida, animar la insurrecció contra una política social i partidària
que penalitza el poble (especialment els més pobres),
eliminar els profetes i els que clamen per una justícia
més gran, i donar forces a tots aquells que volen una
societat nova amb una relació alliberadora amb la natura, amb el proïsme i amb Déu.
q
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Mística i política
Frei Betto

São Paulo, SP, Brasil

“No hi ha res més polític que dir que la religió no
té res a veure amb la política”, diu el bisbe sud-africà
Desmond Tutu, premi Nobel de la Pau. A l’Amèrica
Llatina, no es pot separar fe i política, com tampoc
no seria possible fer-ho a la Palestina del segle I. En
la terra de Jesús, detentava el poder qui tenia a les
mans també el poder religiós. I viceversa.
El fet que fe i política estiguin sempre associades
en les nostres vides concretes, com a éssers socials
que som –o animals polítics, en paraules d’Aristòtilno ha de constituir una novetat, excepte per aquells
que es deixen engalipar per una lectura fonamentalista de la Bíblia, que pretén desencarnar el que Déu va
voler encarnat.
Ni en Jesús és possible ignorar l’íntima relació
entre fe i política. Que Jesús tenia fe ho sabem pels
textos que parlen dels llargs moments que passava
resant. L’Evangeli ens parla fins i tot de les crisis de fe
de Jesús, com ara les temptacions al desert i l’abandonament que va sentir en l’agonia a l’Hort.
Hi ha qui insisteix que Jesús es va limitar a comunicar-nos un missatge religiós que no té res de
polític o ideològic. Tal lectura només és possible si es
redueix l’exègesi bíblica a la pesca de versicles, tot
arrancant els textos dels seus contextos. No tan sols
el text revela la paraula de Déu, sinó que també ho
fa el context social, polític, econòmic i ideològic, en
el qual s’ha desenvolupat la pràctica de Jesús. Tots
nosaltres, cristians, som deixebles d’un presoner polític. Encara que en la consciència de Jesús hi hagués
únicament motivacions religioses, la seva aliança amb
els oprimits, el seu projecte de vida per tothom, van
tenir objectives implicacions polítiques. Per això no
va morir al llit, sinó a la creu, condemnat per dos
processos polítics.
Marc mostra com les curacions fetes per Jesús
–l’home d’esperit dolent, la sogra de Pere, els possessos, el leprós, el paralític, l’home esguerrat- van
desestabilitzar de tal manera el sistema ideològic i
els interessos polítics vigents, que van dur dos partits
enemics –els fariseus i els herodians- a fer aliança per
tal de conspirar al voltant de “plans per matar Jesús”.
Les implicacions polítiques de l’acció de Jesús es van
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tornar tan amenaçadores que van induir Caifàs, en
nom del Sinedrí, a dir: “És preferible que mori tan sols
un home pel poble que no pas deixar que tot el país
sigui destruït”.
Predomina entre molts cristians la idea que la mística no té res a veure amb la política. Serien com dos
elements químics que es repel·leixen. N’hi ha prou
a observar com viuen els uns i els altres: els místics,
closos en els seus hivernacles contemplatius, aliens
als índexs del mercat, absorbits en exercicis ascètics,
indiferents a les discusions polítiques que es traven al
seu voltant. Els polítics, corrent contrarellotge, submergits en el remolí de contactes, anàlisis i decisions,
sense ni tan sols temps per la convivència familiar –i
encara menys per la meditació i l’oració!
No és a l’Evangeli que es troben les arrels d’aquesta manera de testimoniar l’absolut de Déu, i sí en
antigues religions precristianes i en les escoles filosòfiques gregues i romanes, que proclamaven la dualitat
entre ànima i cos, natural i sobrenatural, sagrat i profà. És interessant constatar que grans místics van ser
alhora persones que van viure l’efervescència política
de l’època: Francisco d’Assís va qüestionar el capitalisme naixent; Tomàs d’Aquino va defensar, a El règim
dels prínceps, el dret a la insurrecció contra la tirania;
Catarina de Sena, analfabeta, va interpel·lar el papat;
Teresa d’Àvila va revolucionar, com Sant Joan de la
Creu, l’espiritualitat cristiana.
La vida de Jesús no busca la reclusió dels monjos
essenis ni tampoc es regula per la pràctica penitencial
de Joan Baptista. Es compromet amb la conflictivitat
de la Palestina del seu temps. El Fill revela el Pare a
l’acollir els pobres, famolencs, malalts i pecadors; desenmascara escribes i fariseus; s’envolta de multituds;
fa presència incòmoda en les festes de Jerusalem.
En aquesta activitat pastoral, amb fortes repercussions polítiques, Jesús es revela com un místic.
És a dir: algú que viu apassionadament la intimitat
amorosa amb Déu, a qui anomena “Abba” –terme
arameu que expressa molta familiaritat, com ara el
nostre “papa”. El seu encontre amb el Pare no exigeix
l’allunyament de la polis, sinó una obertura de cor a
la voluntat divina.

Fe políticament encarnada
A l’Amèrica Llatina es viu avui en un context
d’opressió/alliberament. No es pot imaginar aquí una
vivència cristiana políticament neutra o capaç d’unir
religiosament el que les relacions econòmiques injustes contraposen antagònicament. Per nosaltres, cristians llatinoamericans, compromesos amb el projecte
del Déu de la Vida, l’existència de la Pobresa massiva
ens exigeix, en nom de la fe, una presa de posició.
Aquesta realitat comprova que el projecte de justícia i felicitat proposat per Déu a l’ésser humà, descrit al Gènesi, va ser trencat pel pecat. Les víctimes
d’aquesta ruptura són principalment els pobres. Per
això Jesús els va fer costat. No ho va fer perquè fossin més sants o millors que els rics, sinó senzillament
perquè eren pobres –i l’existència col·lectiva dels
pobres no estava prevista en el projecte original de
Déu, pel qual tots haurien de compartir els béns de la
Creació i viure com a germans.
Ningú tria ser pobre. Tot pobre és víctima involuntària de relacions injustes. És per això que els
pobres s’anomenen benaventurats, ja que nodreixen
l’esperança de canviar tal situació, de manera que la
justícia de Déu prevalgui.
La vivència de la fe cristiana a l’Amèrica Llatina,
doncs, suposa inevitablement un posicionament polític. Ja sigui del costat de les forces d’opressió, com
ho fan aquells que condemnen la violència política
dels oprimits, sense preguntar-se pels mecanismes de
violència econòmica del capitalisme, o bé del costat
de les forces d’alliberament, com tots nosaltres, que
compartim l’opció pels pobres.
Hi ha cristians que sincerament perceben els
símptomes –la misèria, les malalties, la mort prematura de milions- i no arriben a descobrir les causes
d’aquests problemes socials. En general, tals persones
i sectors ocupen un lloc social reservat a aquells que
usdefruiten privilegis socials i/o patrimonials, com a
detentors de la propietat privada de béns simbòlics
i/o materials. Aquests elaboren una teologia que mira
de legitimar els mecanismes de dominació a través
del segrest del llenguatge, i la promouen a l’esfera de
l’abstracció, com si el discurs religiós pogués, d’alguna manera, deixar de ser també polític.
La teologia que avui es fa a l’Amèrica Llatina a
partir dels pobres –coneguda com a Teologia de l’Alliberament- assumeix conscientment la seva incidència

política i les seves mediacions ideològiques. No neix
dels llimbs acadèmics o de les biblioteques, sinó de la
lluita de milers de Comunitats Eclesials de Base que
fertilitzen la nostra fe amb la sang d’innúmers màrtirs.
Avui, els canvis a l’Europa de l’Est obliguen la Teologia de l’Alliberament a revisar la seva concepció de
socialisme i a reveure els fonaments del marxisme. No
es tracta tan sols d’un esforç teòric per tal de separar
el jull del blat, sinó sobretot per restaurar l’esperança
dels pobres i obrir un nou horitzó llibertari a la lluita
de la classe treballadora. Ignorar la profunditat dels
canvis actuals és voler tapar el sol amb un sedàs.
Admetre el fracàs complet del socialisme real és desconèixer les seves conquestes socials –sobretot quan
es miren des del punt de vista dels països pobres-, i
acceptar l’hegemonia perenne del capitalisme. Cal detectar les causes dels desviaments crònics dels règims
socialistes i redifinir el propi concepte del socialisme.
La fe ens obre a l’imperatiu de la vida, però no
ofereix mediacions analítiques i instruments polítics
necessaris per la construcció del projecte de fraternitat social. Les grans contribucions de les ciències
polítiques no poden ser ignorades per la reflexió teològica llatinoamericana si volem compendre els mecanismes que exclouen milers de persones dels drets
fonamentals a la vida. I la contribució de les teories
econòmiques i socials a la teologia no amenaça la
integritat de la nostra fe, ja que no es pot acceptar el
marxisme, per exemple, com a religió, o la fe cristiana
com a mera ideologia.
La crítica marxista a la religió serveix de purificació de la fe i de la vivència cristianes. El Déu en el
qual creiem no és pas el mateix que nega el marxisme,
perquè no creiem en el déu del capital, de les tortures
dictatorials o de les idolatries modernes. Creiem en el
Déu de la vida anunciat per Jesús. Un Déu que exigeix
justícia per tothom i vol alliberar també els opressors
de la seva condició d’artífexs de la injustícia.
És el pobre, com a sacrament de Déu, que al nostre Continent dilata les fronteres de l’Església i fa de
la política i la ideologia versions profanes (i tanmateix teològiques) del discurs teològic, quan es profereixen a partir seus interessos. I encara que la fe no
sigui tan forta fins al punt de moure muntanyes, com
a mínim queda la certesa que l’amor, reflectit en les
pràctiques alliberadores, ens fa a tots participants de
la comunió total.
q

213

20
0
8

El multiforme compromís polític
Frei Betto

Religiós, activista, pres, membre del govern, escriptor
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d’oració.
Desitjo produir una obra que parli d’una espiritualitat militant. No sé parlar d’una altra cosa quan
escric. Serà la meva feina a través d’aquest recurs que
s’anomena literatura. Molt sovint és difícil per l’esquerra entendre-ho. L’esquerra ja ho va entendre als
anys trenta i quaranta.
Si es fa un balanç es veurà que la quantitat de
música, poesia, teatre, cinema que va produir l’esquerra va ser enorme. El Partit Comunista deia a Bertold
Brecht: “No et preocupis, només has de fer teatre”.
La seva militància era la seva producció artística. I
és veritat. Ningú recorda aquells discursos polítics i,
en canvi, estem parlant de Brecht. L’art era molt més
valorat per l’esquerra. Era el mateix incentiu donat a
Dias Gomes, Glauber Rocha pel partit comunista. Amb
l’actual pragmatisme de la militància, l’esquerra ha
perdut el ressò de les seves propostes en una àrea que
és fonamental: la formació de la cultura, la producció
artística. La literatura no té cap influència en la cultura brasilera, però jo hi aposto i hi vaig a l’encalç,
tot saciant una inquietud subjectiva molt forta que
posseeixo.
Encara tinc molts projectes. He escrit quatre llibres sobre el període de la dictadura: “Cartes des de
la presó”, “De les catacumbes”, “El dia d’Ângelo” i
“Baptisme de sang”, a més del “Cant de la foguera”,
que és un llibre de coautoria. Però tinc material per
escriure’n sis o set més. D’aquí cinquanta anys hi
haurà gent que traurà llibres sobre la dictadura militar
al Brasil i seran actuals com avui. Cinquanta anys després encara hi ha persones que publiquen llibres sobre
el nazisme i són actuals. No puc morir sense crear
aquestes obres. Necessito explicar allò que només jo
sabria explicar.
L’escriptor té dues fases: la fase de vanitat, en la
qual troba que escriu millor que l’altre, i la fase del
realisme, en la qual descobreix que no es tracta que
escrigui millor o pitjor que l’altre. Escric d’una manera
en què ningú no escriu. La singularitat és més important que la prominència. La meva manera de dir les
coses al món és una manera que és tan sols meva. El
dia que em mori es morirà amb mi.
q
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A la meva vida he tingut molts moments de forta
temptació a la clausura. Únicament no hi he cedit
perquè mai he trobat la manera de conciliar la clausura amb la meva responsabilitat política. Avui, fins
i tot, entenc la clausura com una dimensió política.
Però temia acabar, objectivament, ressonant com un
testimoni menor: tenir tantes possibilitats de participar de la vida política del país i, de sobte, cloure’s en
un lloc i abandonar la militància política objectiva.
Hi va haver un moment, no fa gaire temps, en
què vaig pensar abandonar la militància política, i
tancar-me en un monestir. Crearia una altra mena de
militància. En comptes d’anar d’un costat a l’altre,
que és més fàcil, dedicaria molt més temps a la militància, i escriuria. El monestir seria un lloc d’acolliment de grups populars, sindicals, polítics; amb
això, aconseguiria combinar bé les coses. Satisfaria la
meva recerca d’una oració més intensa i seria un lloc
d’acolliment de grups militants que troben a faltar un
referent com aquest.
Vaig començar a posar en pràctica el projecte.
Mentrestant, hi va haver una ensopegada ètica greu
d’un dels estudiants, així com una maniobra eclesiàstica per part del bisbe de la regió on fundaria el monestir, deguda a una resistència al meu nom, fet que
em va fer desistir de la idea.
De qualsevol manera, la nostàlgia de la contemplació és molt accentuada a la meva vida. Aquesta
s’emparenta amb una altra exigència més forta i irresistible: m’he de dedicar més a escriure. Estic tancant
el ventall de militància activa per poder dedicar-me
més a l’oració i a la literatura. La literatura acabarà
sent una forma de militància activa. Que no consisteix
només a produir textos, sinó també a participar de la
tasca literària, que sempre ha estat una tribuna. Avui
menys, perquè el negoci d’escriptor ja no té aquell pes
que tenia abans de l’era de la televisió...
Amb tot, és un lloc on es fa opinió i posició. I em
sento en el dret d’anar deixant la militància activa.
Em fa l’efecte que d’altres podran fer-ho, però jo podria fer una cosa que pocs estan fent, que és produir
una obra més consistent, una obra que reflecteixi
aquesta trajectòria i aprofundir més en la meva vida

POLÍTICA En TEMPs D’ELeccionS i a TOthora
Una Església local ha de conscienciar políticament el Poble? La prelatura de São Félix de Araguaia
(MT) va llançar un fullet d’orientació política, a la llum de l’Evangeli, en motiu de les pròximes eleccions. Aquest és el text que ha de ser debatut a les comunitats ALVORADA 36(2006)258).
enriquit injustament, si ha perseguit, si ha estat embolicat en corrupcions, si és deshonest en els seus negocis, si respecta o no la família, si fa servir la religió per
fer campanya, si ha mentit en les seves promeses, si
està a favor de l’avortament...
6. EL BON CANDIDAT. El bon candidat és aquell
que ja ha mostrat honestedat i servei al poble. Aquell
que ja ha fet camí i és recolzat pel moviment popular
conscient.
7. COHERÈNCIA DE VIDA I ACCIÓ. Fa molt de
temps que la Prelatura de São Félix de Araguaia ensenya que un bon polític és aquell que té coherència de
vida i acció. Vergonya a la cara i amor al cor.
8. EL VOT NO TÉ PREU, TÉ CONSEQÜÈNCIES. I
d’aquestes conseqüències tots en som responsables.
Així com hem de saber escollir bé i votar correctament,
també hem de denunciar tots els actes de corrupció
que es cometen durant la campanya electoral. El Brasil
ha aconseguit aprovar la Llei 9.840, que fiscalitza i
castiga la corrupció electoral. És hora de fer-la funcionar.
9. ÉS EL NOSTRE DEURE OBSERVAR AMB ATENCIÓ
ELS POLITICS QUE ESCOLLIM DURANT L’EXERCICI DEL
SEU MANDAT. Els triarem, els animarem i els fiscalitzarem i, si cal, els farem retrets i els corregirem. Fer
política no és tan sols votar en una urna electrònica.
És seguir políticament la caminada del poble i el comportament dels seus representants.
10. LA FE CRISTIANA ENS COMPROMET POLÍTICAMENT. Nosaltres, a més a més, hem d’actuar
políticament a causa de la nostra fe, per exigència de
l’Evangeli. El papa Pau VI ens va recordar que “la política pot ser una de les més altes expressions de l’amor
cristià”. Déu té la seva gran política: el regne de Déu,
que és la vida veritable i la veritable felicitat per a
totes les persones i per a tots els pobles. Construir un
nou Brasil, una nova Amèrica, un món nou, és treballar
pel regne de Déu. Estem cridats a fer una bona política les vint-i-quatre hores del dia, durant tot l’any, i
a participar conscientment de les eleccions del proper
mes d’octubre.
LA POLITICA S’HA MORT? VISCA LA POLÍTICA! q

www.prelaziasaofelixdoaraguaia.org.br/alvorada2006.htm [escolher agosto]

Tu saps que ens trobem en any electoral. El poble,
però, està interessat en les eleccions? La veritat és que
molta gent està decebuda amb la política i mira les
eleccions amb desconfiança. Continua, any rere any,
una política que no transforma la vida del poble. Per
què serà? De qui depèn el canvi? Pel que fa a les eleccions i a la política, mirem de pensar i discutir sobre
aquests 10 punts:
1. LA POLÍTICA ÉS UN DRET I UN DEURE DE TOTS.
La política no és tan sols dels polítics, sinó un dret i
un deure de totes les persones. Participar de la política és exercir la ciutadania. Qui no actua políticament
deixa de ser ciutadà, conscient i responsable.
2. LA POLÍTICA ÉS LA VIDA DEL POBLE. Cada any,
cada dia, és temps de política, ja que hem d’estar sempre treballant pel bé comú. El bé del poble és l’aliment,
la salut, l’educació, un lloc per viure, la terra, un lloc
de treball, la seguretat. Per a bé o per a mal, tot depèn
de la política. La política és participació, lluita, canvi.
3. EL TEMPS D’ELECCIONS ÉS EL PERÍODE MÉS
INTENS PER FER POLÍTICA. Per avaluar la política i per
millorar la política. Un període decisiu per a la vida del
Brasil. Enguany estem cridats a votar pel president de
la República, el governador de l’Estat, els senadors, els
diputats federals i els diputats estatals. Tothom sap
com n’és d’important per les nostres vides i pel futur
del país.
4. ELS CANDIDATS DEPENEN DEL NOSTRE VOT. Els
candidats seran acceptats o rebutjats gràcies al nostre
vot. Ells depenen del vot del poble. D’aquí la responsabilitat de tots nosaltres a l’hora de triar un candidat
quan votem. Els polítics escollits seran els nostres
representants al Govern Federal, al Congrés Nacional,
al Govern de l’Estat i a l’Assemblea Estatal. Nosaltres
posem el nostre futur a les seves mans.
5. CRITERIS PER JUTJAR ELS CANDIDATS I VOTAR-LOS.
- No votis aquell candidat que compra els vots amb
diners, promeses o llocs de treball.
- Fixa’t en les companyies del candidat: qui li dóna
suport, qui l’assessora, quin és el seu lema i partit.
- Coneix la vida del candidat. Allò que ja ha fet a
favor del poble o allò que ha fet contra el poble; si s’ha
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AnÀlisi de CoNJuntura de la UtopIa socialista
João Pedro Stédile

MST i Via Camperola, Brasil

A mitjan segle XIX, Marx, Engels i altres pensadors
de la classe treballadora van desvetllar, a partir de la
filosofia, la sociologia, la història i l’economia política,
la naturalesa perversa del funcionament del capitalisme.
Van descriure amb tots els ets i uts les lleis que mouen
aquesta mena de producció. Van denunciar com és una
manera perversa d’organitzar la producció en la societat, perquè es fonamenta principalment en l’explotació
del treball d’aquells que produeixen tots els béns i les
riqueses. El capital tot ho transforma en mercaderia. I,
aleshores, explota el treball i va acumulant riqueses.
Cada cop més.
Però també van descobrir que aquesta manera d’organitzar porta una contradicció insuperable. Els béns
són produïts per la majoria (els que viuen del treball),
però la seva apropiació és feta per una minoria (els
capitalistes). D’aquí que aquesta societat produeix cada
vegada més pobres i menys rics —però milionaris.
Van diagnosticar que hauríem de construir una nova
manera d’organitzar la producció, en què els treballadors fóssim els propietaris, els destinataris del nostre
propi treball. I la van anomenar “socialisme”, perquè té
com a base la “socialització” de tota riquesa creada, per
tal d’atendre les necessitats de cada poble.
També van defensar que aquesta transició del
capitalisme cap al socialisme no seria realitzada per la
voluntat de cap idealista, intel·lectual o guia genial,
sinó que tan sols seria possible si els treballadors s’organitzessin, lluitessin i conquerissin els canvis. D’aquí
la frase: “L’emancipació dels treballadors tan sols serà
possible com a resultat de la seva organització!”
Han passat moltes dècades. Moltes lluites de la
classe treballadora. Molts intents de construcció del
socialisme. Hi han hagut revolucions socials, populars,
que han sacsejat la humanitat per la seva magnitud i
generositat, com ara la revolució russa, xinesa, cubana...
Moltes van fracassar. I hi ha moltes anàlisis i llibres
que assenyalen les causes d’aquest fracàs. Potser podríem resumir, matusserament i per fer-ho més didàctic,
que a la majoria d’aquests països es van substituir els
capitalistes per l’estat. Van aconseguir universalitzar
l’accés a l’educació, l’habitatge, la salut, la feina, però
a la pràctica els treballadors encara no han pogut
construir el socialisme com una societat en què les
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riqueses i el poder fossin, de fet, per a tothom. No han
aconseguit que aquesta socialització sigui realment
democràtica.
I mentre els treballadors com a classe s’aboquen damunt les seves experiències històriques, el capitalisme
no s’ha aturat. Ans el contrari: ha avançat encara més.
En els últims 20 anys, el capitalisme ha arribat a
una nova fase: el domini del capital financer i internacional sobre tota l’economia i sobre tots els països.
Avui, diuen els estudiosos, únicament 500 empreses
transnacionals controlen més del 60% de tota la
riquesa del planeta, i donen feina a menys del 5% de la
població. Entre elles, les empreses més grans, controlen
riqueses superiors a l’economia nacional de més de la
meitat de tots els països del món!
El capitalisme està sota el control dels bancs. El
capital ara és internacional. Té la seva matriu als països
desenvolupats i a partir d’aquí controlen la producció,
el treball, el comerç arreu del món. Per això trenca
amb les regles i sobiranies nacionals. Imposa les seves
pròpies regles. Se serveix dels organismes internacionals, que abans eren dels governs i dels pobles. I ara les
Nacions Unides, la FAO, l’OMC, l’OIT, el Banc Mundial,
l’FMI i tractats multilaterals de TLCs, etc. són tan sols
instruments per donar ampla llibertat d’acció a aquest
capital de naturalesa internacional. És per això que
han adjectivat la seva política de “neoliberal”. És a dir:
exigeixen una nova i ampla llibertat per la circulació del
capital arreu del món.
Però, tal i com els pensadors clàssics ja havien advertit, totes les formes d’explotació del capital porten,
en sí mateixes, contradiccions, és a dir, efectes contraris, que duen a denunciar-ho, i a elevar el nivell de
consciència dels explotats sobre els seus explotadors.
El capitalisme s’ha ensenyorit de tot el món, inclosa
la vella Rússia i la poblada Xina. El capital mana en els
governs, en les fronteres, en tot! Tanmateix, continua
generant noves contradiccions, cada cop més espaordidores. Cada cop és més clar que la forma capitalista és
incompatible amb la preservació dels recursos naturals
(que són finits), amb el medi ambient, amb els recursos
que tenim al planeta per sobreviure. Al transformarse tot plegat en mercaderia (les plantes, les llavors,
l’aigua, els rius, els gens, la cultura, els hàbits, els co-

neixements…) s’explota tothom, s’explota tot. I posen
en perill la supervivència.
El domini del capital financer prioritza l’acumulació
de riqueses en la circulació cada cop més distant del
treball. Per això no generen més llocs de treball. Cada
any 5 milions d’operaris perden el seu lloc de treball
arreu del món. Milions de persones emigren dels seus
països a la recerca de condicions de supervivència. El
capital ha deixat el nostre planeta a la deriva. Però les
conseqüències estan apareixent ràpidament. En l’escalfament global, en la contaminació, en l’infern provocat
pel trànsit dels automòbils en totes les grans ciutats,
en la manca d’aigua, feina i renda.
En el cor de l’imperi, l’economia dels Estats Units
comença a patinar. El monstre comença a tossir. I segurament intentarà emportar-se moltes víctimes. Perquè
la reacció de la lògica del capital, en totes les crisis, és
sempre apel·lar a la sortida bèl·lica. Lenin, Bujarin i
Rosa Luxemburg ens van explicar que, com que la guerra destrueix les mercaderies (armes, munició, edificis,
treball humà… persones), el capital fa servir aquesta
tàctica per obrir espai a un nou període d’expansió del
capital. És això el que s’està fent a l’Iraq, l’Afganistan,
Palestina, l’Iran, Corea, Kosovo, Somàlia, Haití, Kènia i
Colòmbia.
Aquesta fase internacional demostra moltes lliçons
que no estaven tan clares als segles XIX i XX.
Els treballadors estan aprenent que la forma
d’explotació del treball i el domini del capital és cada
cop més internacional. I realitzada amb els mateixos
mètodes a tot arreu. Ara bé, els treballadors hauran de
dur a terme lluites i mobilitzacions també a nivell
internacional. Per afrontar um mateix enemic comú.
Abans, l’explotació es donava sobretot a la fàbrica. Ara,
al centrar l’explotació en l’esfera de la circulació, el capital explota tothom, i cobra taxes d’interès estúpides,
pagades fins i tot pel pobre quan compra una planxa a
terminis. El pobre és explotat a l’hora de pagar impostos incorporats en el preu de les mercaderies. L’estat
el recull i el traspassa als bancs, com a pagament d’un
fals deute intern, mai vist, i impagable. La majoria dels
països perifèrics destinen entre un 15 i un 30% de totes
les receptes públiques per pagar els interessos del deute
intern i extern, que s’embutxaquen els bancs.
El capital explota, amb les seves empreses transnacionals, taxes exorbitades de llum elèctrica, del fetitxe
del mòbil, del consum obligatori d’aigua, del transport
públic. Ara bé, no és tan sols l’operari industrial el centre de l’explotació; totes les classes populars, difuses,

sense feina, també són explotades. Per tant, es creen
les condicions objectives perquè el poble s’adoni de
l’explotació del capital financer i de la subordinació dels
governs a aquestes polítiques.
Si l’explotació del capital i la seva acumulació avancen arreu, sense límits, no passa el mateix, malauradament, amb la consciència i la capacitat d’organització
del poble. Vivim encara un llarg període de derrota de
les classes treballadores. L’hegemonia mundial del capital provoca una correlació de forces adverses. És com
si el poble descobrís la mida de la força del monstre i,
aleshores, espantat, té por de reaccionar.
Però vindrà una nova onada de mobilització a
càrrec de les noves generacions. Ara bé, amb un nou
tarannà. En el passat crèiem que el camí per arribar
a una societat més justa i igualitària, el socialisme,
consistia només a seguir un partit. O que n’hi havia
prou a assaltar el palau. Hem après que el poble necessita organitzar-se de totes les maneres possibles. Als
barris, escoles, fàbriques, comunitats rurals, esglésies i
sindicats. El partit és un dels instruments per fer-ho. És
el partit el que ha de discutir i articular projectes per la
societat. Però l’organització de la força popular ha de
tenir lloc en totes les esferes de la vida social.
Hem descobert també que no n’hi ha prou en elegir els governs. Que el canvi de societat, el socialisme,
no és tan sols arribar al govern, prendre l’estat. El
socialisme comporta canvis profunds en l’estructura de
la manera com funciona la societat. Canvi en els propietaris dels mitjans de producció, per tal que els treballadors cobrin segons el seu treball. Canvis en les relacions
socials, entre persones i classes. Perquè se superin tota
mena de dicriminacions i prejudicis (el color de la pell,
la diferència racial –ja que no existeixen races entre els
éssers humans-, gènere, edat, opcions culturals, religioses i sexuals.) El socialisme és també un règim polític
on el poble té, de fet, poder de decisió.
El socialisme comporta reorganitzar la producció per
tal d’atendre les necessitats bàsiques de cada poble.
Comporta una societat que destinarà gran part del
seu temps a la cultura, per tal que totes les personis
tinguin oportunitat de cultivar les arts, en les seves
innumerables formes de manifestació. Comporta que
l’estat estarà al servei dels interessos de la majoria. Per
anar transformant-lo i algun dia deixar d’existir.
Tot això sembla llunyà. Però el capitalisme globalitzat està escurçant el camí. Creguin-s’ho: en els propers
anys hi haurà grans canvis en la humanitat. Nous vents
comencen a bufar…
q
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cap al socialisme quàntic
Rolando Araya Monge

San José, Costa Rica

El fracàs del materialisme i el nou paradigma
Descobriments recents, com la segona llei de la
termodinàmica, la relativitat, la física quàntica i la
mecànica ondulatòria, han possibilitat una cosmovisió
diferent al materialisme i a la cosmovisió mecanicista,
que feia èmfasi en l’individualisme, la separació i la
competència. La nova ciència quàntica, ecològica i
relativista, parteix d’unes altres premisses, i projecta
veritats sobre les quals construir noves interpretacions
del fenomen social. A partir d’un món en el qual es
pot convertir la no-matèria en matèria, el temps en
espai, la massa en energia i el pensament en molècules, no és pas difícil comprendre com educació,
harmonia social, bellesa, solidaritat, valors, creences
i cultura es poden transformar en benestar material
i, per descomptat, espiritual. Amb aquestes nocions
és possible pensar en un model social més harmònic,
basat en una llibertat autèntica, com a base del camí
del Socialisme Quàntic, que no pretén pas ser un nou
plantejament o programa ideològic, tot i que aspira a
donar resposta a moltes preguntes.
Els sistemes socials i polítics més avançats no són
pas només el producte de revolucions o decrets, sinó,
principalment, el resultat de l’evolució de la ment i
l’esperit. La forma d’aconseguir l’ascens cap a un ordre
social superior, regit per valors com ara la justícia,
la llibertat i la solidaritat, haurà de venir mitjançant
un canvi en les persones, donant pas així a un ésser
humà nou. La transformació social s’aconseguirà,
mercès a un canvi de dins cap enfora; no necessàriament imposat per lleis, decrets o revolucions, ja que
les portes del canvi només s’obren per dins, des de la
transformació del mateix individu.
L’economicisme dominant presumeix la racionalitat
del fet econòmic, la teoria que els mercats tendeixen
a l’equilibri, i la creença que dedicar la vida a generar
guanys és allò racional, allò natural. Però aquestes
són premisses falses. La implantació de les idees materialistes mai no arribarà a produir l’equilibri en les
persones ni en les nacions, donat que la conducta dels
humans depèn d’una complexíssima gamma de factors
subjectius que no es poden predir ni estan subjectes
al determinisme materialista. Allò econòmic és només
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una part de la cultura, i el progrés només pot ser fruit
del creixement humà, vist com una experiència mental
i espiritual.
El canvi tecnològic, ideològic, institucional i
econòmic, no tindrà pas efectes sostenibles en el desplegament de la història si es duu a terme prescindint
de la dimensió espiritual. Les veritables revolucions
s’han gestat en el cor i la ment dels pobles abans que
en els carrers. Quan comprenguem que en realitat
el protagonista ha de ser el poble, un mateix com
a individu, i no pas les superestructures polítiques.
Quan ens adonem que la nostra individualitat està
teixida en un continu de vida, on cadascú constitueix
una fibra d’aquesta xarxa, en aquest instant es perdrà
la nostra habilitat per actuar de manera nociva envers
els altres, envers la natura i envers nosaltres mateixos.
Allà renaixerà l’esperança i recobrarà sentit la lluita
política.
L’ordre implicat social
La noció d’”ordre implicat” social, plantejada a
partir de l’obra de David Bohm, permet ubicar una de
les bases constitutives d’aquesta proposta; la qual
divergeix de la major part del treball dels polítics i els
seus partits, centrat en treballar en l’ordre explicat
d’una realitat social formada pels sistemes polítics,
els models econòmics, les institucions, les lleis i les
ideologies en general. Però la tesi bàsica del Socialisme Quàntic consisteix a mostrar precisament com
els fets, els fenòmens socials i la història són manifestacions d’un ordre implicat, el gresol on els valors,
les creences, les idees, les tradicions i d’altres factors
semblants, es fonen per manifestar-se després en els
factors que marquen el rumb històric. D’aquí la nostra
insistència en la necessitat d’entendre el canvi i la
transformació de les societats humanes més com a
producte de la dinàmica dins d’aquest ordre que no
pas com a resultat de les decisions racionals dirigides
a incidir sobre els problemes.
La humanitat ha donat uns quants salts quàntics:
l’aparició del llenguatge, la invenció de l’escriptura,
la revolució científica de l’era moderna en el món
occidental, etc. I ara és a les portes d’un altre canvi,
basat en la transcendència conscient de la seva pròpia

ment. L’avenç durador haurà de venir com a efecte de
l’evolució de la consciència, com a salts de paradigma
que només es poden gestar en la part més profunda de
la consciència dels pobles. Seran socialistes els països
habitats per pobles solidaris, no pas els que tinguin
lleis socialistes.
Cap sistema social avançat es pot imposar si s’ha
estructurat segons un model estrany a la mentalitat
col·lectiva. El pensament decanta la realitat. Els canvis en l’esperit, les idees i les creences de les persones, en altres paraules, en l’ordre implicat social, han
d’anar abans que qualsevol canvi en els sistemes. El
resultat serà durador en la mesura en què la solidaritat derroti l’egoisme. Si la solidaritat no ha derrotat
l’egoisme, el resultat no perdurarà.
Una de les claus del Socialisme Quàntic rau en la
concepció d’un socialisme de subjectes, d’individus
lliures que en exercitar la seva llibertat interpretin una
dansa col·lectiva i harmoniosa, nascuda de l’expressió
de la consciència i no pas de mercats manipulats ni
de la imposició estatal. El “principi de complementarietat”, un dels pilars de la física quàntica ens permet
pensar que aquesta dansa d’individus lliures es pot
descriure amb elements suposadament contradictoris,
com seria parlar de socialisme individualista o individualisme socialista. Allò que resulta una contradicció
dins del materialisme mecanicista, es converteix en
una complementarietat en el paradigma quàntic. Com
ens ho revela el fet que la llum es manifesta tant en
forma de partícules (fotons) com d’ones.
Abundància sense solidaritat no pot pas produir felicitat. Una vegada més, valors espirituals com
l’amor, la veritat, la solidaritat, la unitat poden
aconseguir la plenitud i la felicitat. Només es pot considerar pròspera aquella societat que gaudeixi alhora
d’abundància material i gaudi espiritual. La veritable
via per a la felicitat és l’amor. L’amor és a la base de
l’escala de valors del Socialisme Quàntic, i amb la llibertat i la pau, és la base ètica d’un nou ordre social.
Democràcia Radical, Ecologia Profunda i Transformació Educativa
El camí del Socialisme Quàntic porta a combatre
qualsevol concentració de poder pública o privada.
Distribuir el poder, polític, econòmic, burocràtic o
informatiu és la ruta més segura per aconseguir un
ordre més just. La democràcia radical és la resposta
al repte del capitalisme global i constitueix la cara

d’un nou concepte de socialisme, sense burocratisme,
i implica la disseminació del poder en els intersticis
de la societat, inserit en el tot social, i no acaparat
per subjectes ontològicament predeterminats, ni
nomenclatures, ni jerarquies privades. Això descriu el
concepte d’Estat hologràfic o holístic, no centrat en
la part institucional, sinó com a societat organitzada
a través de comunitats, institucions obertes, xarxes
socials de tots els estrats, etc. Es tracta de l’evolució
de la democràcia representativa a l’holocràcia.
Més que una bandera ideològica, el socialisme
és una categoria ètica. Per això, allò més contrari al
socialisme no és pas necessàriament el capitalisme
en la seva expressió econòmica, sinó la ruptura dels
valors que han mantingut la unitat i la cohesió entre
els éssers humans. De tota manera, el capitalisme és
l’expressió més propera a aquesta declinació espiritual, que permet la destrucció del teixit social a través
de l’obtenció de l’energia de cadascú, en la forma de
riquesa, poder, prestigi, llibertat, temps i seguretat,
prèviament presos als altres.
Només la transformació de la mentalitat, l’imperi
d’una nova escala de valors, farà possible el salt cap
un ordre social superior.
La crisi política d’avui és essencialment una crisi
espiritual, i no es guarirà amb els remeis que només
ataquen els símptomes. La nova escala de valors
actuarà en la part més profunda de la consciència, en
l’ordre implicat social, per generar les forces capaces d’il·luminar altres horitzons. Aquí arrenquen les
condicions bàsiques. Així es produeix l’argamassa amb
la qual es pot construir un ordre social més feliç. La
solidaritat, la germanor, la igualtat, la pau interior i
l’amor són els principis bàsics, les condicions inexcusables en totes les realitats històriques o les premisses culturals per moure el carro de la història cap a un
ordre social més just.
L’equació amb la qual més s’identifica Einstein –qui
inspira la proposta del socialisme quàntic-, E = mc², té
un valor simbòlic respecte a la revolució científica que
va produir. Volem tancar aquesta reflexió dient: Socialisme Quàntic = Democràcia radical per amor². Sq = Dr.♥²
Socialisme és un estat de l’esperit humà. No es podrà aconseguir mai per la via del materialisme. Florirà
de cent maneres diferents, segons la realitat cultural i
històrica de cada societat, però sempre haurà de ser el
q
producte d’una relació entre democràcia i amor.
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El decreixement sostenible
Joan Surroca i Sens

Torroella de Montgrí, Catalunya

220

nou segle, va agafant credibilitat el missatge del
decreixement, un pensament fresc que pot suposar
una actualització del socialisme tantes vegades traït.
Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), nascut a Romania, està considerat el pare d’aquesta nova manera
d’entendre l’economia. Malgrat que les seves idees es
coneixen d’ençà de l’any 1966, quan es va publicar el
seu primer llibre sobre el tema, és en aquests darrers
anys quan ha arribat la teoria que la finalitat del
procés econòmic és essencialment immaterial, seguint
John Ruskin (1819-1900), el gran crític de l’industrialisme de l’Anglaterra victoriana que va intuir prematurament: “No hi ha altra riquesa que la vida”.
Decreixement significa una cosa ben diferent que
tornar al segle XVI i, molt menys, a la prehistòria. Decréixer per donar significat espiritual a la vida humana
i possibilitats reals del gaudi joiós de l’existència.
L’esperit del decreixement es pot sintetitzar en un
programa de les “R”: revaluar (reconsiderar els nostres
valors), reestructurar (adaptar la producció als valors),
redistribuir (repartir la riquesa), reduir (disminuir
l’impacte de la nostra contaminació), reutilitzar i
reciclar (per no malgastar el nostre capital natural,
no esgotar els recursos naturals i acabar amb el canvi
climàtic).
Però decréixer ha de superar els hàbits personals
i no vol dir quedar-se en una disminució del consum,
significa també un canvi de la producció. No és
una proposta d’un simple retoc de l’economia. És un
salt qualitatiu d’importància, com ho varen ser les
mutacions que la societat va viure a finals de l’època
feudal, per exemple, malgrat que els qui aleshores
vivien adaptats a les seves circumstàncies no aconseguien entreveure que eren possible altres maneres
de viure diferents a les seves. Sense descartar que
una catàstrofe planetària pot obligar a aplicar amb
urgència els principis del decreixement, l’aposta és
per un canvi gradual, admès i amb participació activa
de la ciutadania. Aquesta voluntat de consolidar cada
pas del procés justifica el qualificatiu de decreixement “sostenible”. Passar d’un consum exagerat de
béns contaminants a satisfer els béns relacionals i
convencionals no admet cap tipus d’improvisació. Les

www.liberationdeladecroissance.fr / www.apres-developpement.org / www.decroissance.info / www.decroissance.org

Els programes polítics actuals, tant li fa que siguin
liberals o socialistes, defensen el creixement sostenible a fi de fer content a tothom, sense adonar-se que
les dues pretensions, creixement i sostenibilitat, són
antònims. El conegut informe encarregat pel Club de
Roma Els límits del creixement (1972), tenia una idea
principal: “en un planeta limitat, no és possible créixer de manera il·limitada”. Hem viscut els trenta-sis
anys que ens separen de l’informe sense fer massa cas
de les seves recomanacions i el resultat és que estem
començant a patir els efectes negatius anunciats.
Ningú no posa en dubte que serien necessaris quatre
o cinc planetes si tota la població mundial consumís
i contaminés al mateix ritme que ho fan els habitants
dels Estats Units. Un 80% de la població mundial viu
sense automòbil, sense nevera ni telèfon i un 94%
dels humans no ha pujat mai a un avió. Aquestes
dades són suficients per reflexionar sobre què pot
passar en el futur si seguim els criteris del creixement
sense fi.
L’obsessió del creixement il·limitat està en
contradicció amb una bona harmonia entre el planeta
Terra i la vida animal i vegetal. El creixement biològic de qualsevol ésser viu, també el dels humans, es
produeix durant un temps limitat de la seva vida i,
una vegada aconseguida la maduresa, deixa de créixer
per evitar una monstruositat. L’economia depredadora
exercida per una part del món, de manera especial des
de mitjans del segle passat, ha tingut unes conseqüències nefastes: desigualtats escandaloses, guerres,
catàstrofes ecològiques i un preocupant malestar social que provoca una forta desesperança. No es troba
cap sentit a la vida, i fins i tot aquells que gaudeixen
de comoditats i d’abundants béns materials, que semblava que eren la panacea, confessen que pateixen
una buidor ben amarga.
Ens hem quedat sense programes alternatius des
de l’esquerra, perquè no hi ha possibilitat d’acabar
amb la precarietat sense revisar l’opulència. Sense
modificar la carrera cap al consumisme dels que neden
en l’abundor no és possible solucionar els problemes
de la pobresa d’una part de la humanitat. Davant el
panorama més aviat tenebrós d’aquesta albada del

etc. Aquest nou plantejament, a més d’acabar amb els
abusos de desplaçament de mercaderies, mitjançant
una bona xarxa de trens de rodalies, acabarà amb
l’aberració dels desplaçaments humans d’una societat
dominada per la ideologia de l’automòbil.
Per posar punt final a tant de despropòsit de
l’actual sistema econòmic, seran determinants les mesures sobre la publicitat, la producció armamentística
i, per damunt de tot, una renovació a fons del sistema
educatiu. El “nou socialisme” al qual no podem pas
deixar d’aspirar, no és altre que el que tantes dones i
homes han somniat al llarg de la història, com molt
bé descriu González Faus: “La vida de l’home és com
una fuga musical de promesa i frustració. Tot just neix
la melodia esplendorosa de la benaurança, comença
a fer-se sentir, pocs compassos després, una tonada
gairebé idèntica de frustració”. Conèixer la limitació
humana és imprescindible per tenir coratge i seguir
cercant sense defallir, malgrat els possibles desenganys, noves possibilitats que portin pa als afamats,
refugi als desheretats, consol als desesperançats i a
tots el goig d’un viure compartit.
Que quedi clar que si ens atrevim a parlar de
decreixement com a solució a una bona part dels mals
que avui afligeixen el món, ho fem sabent que són
especialment les àrees del planeta que avui viuen al
mig de la riquesa les que han de revisar els seus estils
de vida. Potser per no caure en errors del passat, el
decreixement no vol convertir-se en una nova ideologia tancada, una bandera a seguir; tot el contrari, el
decreixement és un marc en el qual hi tenen cabuda
els diferents moviments socials especialitzats que desitgen construir un nou món alternatiu al capitalisme.
El canvi solament pot arribar des de baix. I no arribarà fins que hi hagi una recuperació ètica en la societat, perquè sense aquest canvi no és possible sortir
de l’estil de vida del nou esclavatge. La simplicitat
voluntària farà possible la transformació del món, perquè és evident que els polítics solament canviaran les
seves ofertes quan vegin que hi ha una pressió social
que va en un sentit diferent del que ara els empeny a
formular les seves ofertes electorals. És enormement
atractiu i apassionant tenir la seguretat que tot pot
canviar i que està a les nostres mans fer-ho Visquem i
treballem amb entusiasme per aconseguir aquest nou
pas de la humanitat!

www.decreixement.net / www.decrecimiento.blogspot.com / www.decrescita.it / www.decrescitafelice.it / i consultar els buscadors de la xarxa.

propostes que trenquen amb el passat solen generar
escepticisme però, en aquest cas, el canvi potser no
serà tan difícil, perquè tots notarem ben aviat les
millores en la nostra vida del dia a dia.
La reducció del temps de treball és una de les
bases del decreixement. Les llargues jornades laborals
del nostre sistema no deixen temps per a l’educació
dels fills, per tenir cura com cal de les persones grans
ni per a la dedicació a la creativitat i pel creixement
espiritual, aspectes que donen sentit i dignitat a la
vida humana. Ja l’any 1930, John Maynard Keynes
va proposar una setmana laboral de 15 hores, perquè
amb un creixement d’un 2% en producció laboral, si
la millora del treball revertís en reducció del temps
treballat en lloc d’ingressos més alts, seria totalment
possible passar d’una setmana de 40 hores de treball
a una de 15 en un període de 50 anys. Si s’hagués
fet cas a aquest economista, com en altres casos se’n
va fer, portaríem més de vint-i-cinc anys gaudint de
jornades de treball que ara ens semblen utòpiques.
Produir i consumir localment és un altre dels
factors que revolucionaran el futur. Tornar a tenir la
capacitat de gaudir d’autonomia alimentària. Això
no significa eliminar el comerç per tornar a societats
totalment autosuficients; el que es desitja és que la
producció estigui molt més propera al consumidor,
sense caure en despropòsits. En el ram alimentari es
produeixen aberracions absurdes que les paguem a
un preu molt alt: Nova Zelanda envia pomes a Europa
i a Amèrica del Nord, on n’hi ha producció suficient.
En els locals comercials de Mongòlia, on solament hi
ha una persona per cada deu animals productors de
llet, es troben productes lactis importats. El raïm de
Califòrnia es porta a Alemanya en avió... Aquestes
situacions es defensen amb el pretext que el que
interessa és que els productes siguin econòmics, independentment d’on arribin, però no es comptabilitzen
les subvencions, el transport, aeroports, ferrocarrils,
productes energètics, autopistes de la informació...
,necessaris per satisfer aquest comerç desmesurat.
Hi ha molts altres factors que milloraran amb la
nova economia: limitarà les migracions a les estrictament voluntàries, facilitarà l’equilibri ecològic
planetari, la població estarà més ben alimentada,
tindrà un impacte positiu sobre la varietat dels conreus per l’autoconsum i es deixarà de ser dependent
de les multinacionals, que obliguen al monocultiu,

q
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quin socialisme volem?
notes per a un manifest)

pablo gonzález casanova

Lluitar pel socialisme i construir el socialisme és
l’única manera d’assegurar la Vida. La responsabilitat
humana d’impedir l’ecocidi implica plantejar i guanyar
la lluita pel socialisme. Si el socialisme es queda en
utopia o en politiqueria tenim assegurada la mort de
la biosfera. El sistema actual, malalt de lucre, no té
pas miraments si ha de destruir el món per tal de fer
negocis. La seva cobdícia l’encega de manera estranya. La seva venalitat el perd en això que els experts
anomenen “efectes secundaris no desitjats”.
El socialisme serà obra de la humanitat o no
serà. Si ahir l’actor principal de l’emancipació era
el treballador, avui l’actor principal és la humanitat
que s’organitza amb treballadors, pobles, ciutadans,
sempre que tots integrin com a iguals seus “els pobres
de la terra” dels quals va parlar Martí i els que vulguin
“provar la seva fortuna amb ells”.
Els “pobres”, els “exclosos”, són els proletaris
d’avui. Han d’ocupar el centre de qualsevol bloc
emancipador. Sense ells, la humanitat està condemnada a l’extermini. “Pobres” i “condemnats de la Terra”,
o “nous proletaris”, no només exigeixen plantejar als
treballadors organitzats i als moviments alliberadors
una solidaritat de germans i companys. Plantegen el
seu dret a l’autonomia de classe en el bloc històric; el
respecte a la seva dignitat, a la seva identitat, a les
seves creences. En la seva condició de nova classe de
pobres van pels camps i les fàbriques, les mines i els
mars, els suburbis i els serveis.
La pràctica del socialisme està destinada al
fracàs si no aconsegueix articular els sectors socials
d’”inclosos” i “exclosos”, de treballadors “organitzats”
i “no organitzats”, de pobles i ciutadans “integrats”
i “marginats”. Respectar l’autonomia dels germans
pobres, fins i tot la seva autonomia de nova classe
proletària és condició de l’èxit.
El projecte implicarà, necessàriament, vincular la
lluita pel socialisme a les lluites per la democràcia
com a poder del poble, i a les lluites d’alliberament
nacional contra l’imperi de les grans potències, de les
megaempreses i els seus associats i subordinats locals.
Qualsevol socialisme ha de correspondre a una democràcia capaç de reformular les relacions humanes no
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lucratives, d’incrementar-les i de fer-les predominants.
El socialisme és un procés. Suposa adquirir la flexibilitat ineludible per encarrilar les contradiccions que
el seu propi desenvolupament crea. Les noves generacions, més educades i exigents, sabran combinar les
noves formes de la festa i l’art amb la solidaritat social
nacional i internacional. Sabran lliurar “la guerra de
les idees” en el camp de les ciències i les humanitats;
dels mitjans i de la defensa col·lectiva del projecte
central.
Per entendre el significat del canvi necessari i
possible, les paraules no es podran llegir ni usar,
sense igualar la vida amb el pensament en tot allò
que es pugui i cada vegada més. Les paraules-actes es
trobaran en la pràctica de les utopies. La construcció
i defensa de la societat i l’estat alternatius, es donen
tot el temps i a tot arreu a nivell local, nacional i
mundial. Els germans i companys hi comparteixen les
seves experiències creadores, corregeixen i precisen el
saber-fer original.
En la lluita i construcció del socialisme, de la
democràcia i de l’alliberament nacional, a la legitimació dels textos laics amb textos “sagrats”, i als “judicis
d’autoritat” emparats en “les clàssics”, s’hi anteposa la
cooperació de la pràctica amb l’ètica.
Uns projectes en sostenen uns altres: el socialisme la democràcia, la democràcia el socialisme,
l’alliberament de les nacions i pobles la democràcia i
el socialisme. El nou projecte és producte d’una dura
realitat. Per socialisme no s’entén només una major
justícia social sinó la participació dels treballadors, els
pobles, els ciutadans i els exclosos en la construcció i
realització d’”un altre món millor”. Per democràcia no
s’entén només l’exercici del poder pel poble: és més
que la representació política dels “ciutadans” en el
govern, més que l’organització de la classe obrera pel
“partit”, més que la direcció dels pobles pels “líders
carismàtics” o “la classe política”.
El nou projecte de socialisme no només inclou els
homes lliures i adults, sinó a les dones per igual, i
en nombroses empreses socials i educatives les nenes
i nens. En la construcció del socialisme democràtic
no hi participen només els treballadors organitzats

sinó els no organitzats, homes i dones, i aquelles
categories d’exclosos i marginats que descendeixen de
poblacions esclavitzades, sotmeses a servitud, colonitzades i recolonitzades, les víctimes més recents de
l’explotació salarial, de la desocupació sistèmica, de
l’espoliació i extermini oberts i encoberts als quals
condueix la moderna “explotació primitiva” en la crisi
de l’”acumulació ampliada” o mercantil que va començar les últimes dècades del segle XX.
Com a processos històrics, el socialisme i la democràcia participativa impliquen una pedagogia emancipadora universal, crítica, científica i humanística.
Des del seu inici cerquen la difusió i alça dels nivells
educatius. A partir de les campanyes d’alfabetització arriben a universalitzar l’educació universitària;
comparteixen amb gairebé la totalitat de la població
els coneixements i sabers especialitzats i generals.
L’experiència socialista mostra que és tècnicament i
fundadament factible la creació de repúbliques on tots
els habitants es preparin per a ser ciutadans plens i
avantguardes de pobles-avantguardes.
La democràcia no es concep pas sense pluralisme
ideològic i religiós. S’aferra a construir i defensar
espais laics, espais de diàleg. Com a quefer humà, com
a pensament crític, i com a memòria històrica recupera
i il·lumina les situacions concretes, abandona la raó
dels exegetes, els arguments dels ortodoxos, i qualsevol altre autoritarisme intel·lectual o emocional,
moral o estètic.
La democràcia en procés de realització frena
qualsevol intent de tornar a construir el socialisme
amb una lògica d’estat. Al poder de l’estat hi anteposa
el de la societat fins que l’esta-poble constitueixi una
sola categoria on la societat mani i l’estat obeeixi.
“Obeir quan es mana” és conseqüència de raonar i
respectar la col·lectivitat que “mana quan obeeix”.
La “societat civil” s’imposa a l’estat fora i dins seu:
busca sense treva que predomini la pràctica de “manar
obeint” consens i directives generals de treballadors,
pobles i ciutadans.
Tot prova que no hi ha alliberament nacional sense
socialisme i sense democràcia. L’imperialisme de les
grans potències opressores està articulat cada vegada
més envers el capitalisme, i les burgesies que van
voler ser nacionals es troben cada vegada més associades i subordinades a les metropolitanes. Les xarxes de
poder i negocis de “rics i poderosos” troben un interès
comú que els uneix en les polítiques neoliberals de

sotmetiment i espoli de pobles i treballadors. És més,
les polítiques dels partits socialdemòcrates, laboristes,
nacionalistes i comunistes legalitzen i legitimen, amb
calculades crítiques i protestes “políticament correctes”, els actes de desnacionalització, privatització,
pèrdua de drets socials i garanties individuals: amb el
seu vot o silenci còmplice armen les dictadures “de
debò” i les democràcies “de mentida”.
L’assimilació, la cooptació i la corrupció a les quals
es presten els processos privatitzadors i desnacionalitzadors no tan sols comprenen els grans líders sinó
bona part de les seves clienteles. En aquestes condicions l’alliberament nacional, com el de pobles i treballadors oprimits i espoliats, criminalitzats i empobrits,
no només vincula les seves lluites a les de la democràcia de debò sinó a les del socialisme democràtic.
Només amb el socialisme que volem “els més” i
que “cada vegada més el volem” s’allunyarà el greu perill de les guerres mercantils i depredadores a les quals
necessàriament ens porta el capitalisme. Aquelles no
menys temibles i encobertes, perquè per fam i malalties curables, a les quals no s’hi assignen ni metges ni
medecines, tenen la capacitat de “netejar” de “pobres
rebutjables” continents sencers i immenses zones
de la Terra, particularment a l’Àfrica, al Món Àrab, a
l’Àsia del Sud, i a l’Amèrica Llatina, i sobretot aquí a
Indoamèrica.
Avui els complexos militars-empresarials que dominen el món tenen la capacitat de desfer-se de poblacions “perdedores en la inevitable lluita per la vida”
segons Darwin. Aquestes poblacions curiosament constitueixen un obstacle per al nou desenvolupament del
gran capital, que no les necessita com a assalariats, ja
que més aviat l’incomoden perquè els pobres “rebutjables” estan gaudint de recursos naturals i energètics,
dels quals les companyies es volen apoderar, o perquè
els espoliats emigren a les seves metròpolis i fan que
proliferin la brutícia i el narcotràfic.
L’holocaust universal és possible però incert, ja
que les seves polítiques es poden tornar en contra dels
incendiaris, i ells ho saben. Allò que no entenen és
que “ja els ha arribat la seva hora” i que la construcció
pacífica d’un món alternatiu és l’única solució per a
la supervivència de la Humanitat. El socialisme que
volem farà realitat el vell somni de l’emancipació humana. Ens hi acostarà molt. El canvi es produirà entre
contradiccions necessàries, que es poden encarrilar
amb flexibilitat i fermesa. És una utopia realitzable. q
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per un programa «mínim» de Causes per acollir
per construir una societat més justa i igualitària
Agenda Llatinoamericana

Economia
• Recolzar i reclamar amb urgència l’acompliment
dels “objectius del mil·lenni”, particularment en
l’eradicació de la pobresa i de la fam, i en la superació
de la clamorosa desigualtat econòmica.
• Reformar els organismes econòmics internacionals, que perpetuen l’opressió patida pels països
pobres per part dels països rics. Democratitzar-los, per
tal que puguin governar la globalització assegurant
la participació i el desenvolupament dels poble més
desafavorits.
• Pressionar per tal que es suprimeixi o es condoni
progressivament l’il·legítim Deute Extern -campanya iniciada els anys 70- que ja ha estat pagat amb
escreix.
• Fomentar i recolzar les mitjanes i petites empreses davant les multinacionals i transnacionals; les
primeres creen proporcionalment més llocs de treball
dignes, violen menys els valors culturals dels pobles i
faciliten més la convivència social i la dignitat de les
persones.
• Establir un impost sobre les transaccions financeres internacionals inspirat en la Taxa Tobin per tal
de controlar el moviment de capital i combatre els
paradisos fiscals, limitant el secret bancari.
• Fomentar la sobirania alimentària dels pobles i
protegir l’agricultura autòctona i dels petits camperols.
• Responsabilitzar socialment les empreses mitjançant clàusules socials efectives, i no pas amb efecte d’imatge publicitària de cares només al mercadeig.
• Lluitar contra la privatització del patrimoni
públic i dels béns comuns bàsics.
• Establir límits concrets màxims a la propietat
rural (latifundi) i a la propietat urbana immobiliària,
una autèntica reforma agrària i urbana.
• Lluitar per l’expropiació del latifundi, i amb prioritat de les propietats del capital especulatiu volàtil
i el capital usurer dels bancs.
Ecologia
• Canviar de mentalitat en la forma de percebre la
natura i de relacionar-nos-hi.
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• Defensar com a bé de la natura i com a bé comú
social de la Humanitat les fonts d’aigua.
• Preservar la selva, els boscos, les diferents
formes vegetals; no deixar Gaia sense aquests recursos
necessaris per autocontrolar el seu equilibri, que a
més va en benefici nostre.
• Salvar la biodiversitat, actualment en un greu
procés de destrucció.
• Limitar la producció de deixalles, de plàstics no
biodegradables... Substituir les recurrents bosses de
plàstics, per altres de material biodegradable.
• Reciclar sempre que es pugui: contra la cultura
de les coses rebutjables i la dilapidació de recursos, educar els infants i el jovent en l’exercici diari
d’aquesta pràctica.
• Canviar el model energètic. Lluitar decididament
contra l’emissió de CO2 i la crema de combustibles
fòssils. Donar suport a les energies renovables i alternatives.
• Combatre l’ús dels agrotòxics i el monoconreu en
gran escala de la soja, la canya de sucre, els eucaliptus, el cotó... Combatre les empreses transnacionals
que volen controlar les llavors, la producció i el
comerç agrícola (Monsanto, Syngenta, Cargill, Bunge,
ADM, Nestlé, Basf, Bayer, Aracruz, Stora Enso...).
• Oposar-se a la mineria que deforesta, destrueix i
enverina immenses superfícies terrestres.
Transformació política
• Posar l’ésser humà i totes les formes de vida com
a centre d’un nou ordre mundial.
• Afavorir que els sectors socials puguin construir
un projecte popular que afronti el neoliberalisme,
l’imperialisme i les causes estructurals dels problemes
que afecten els nostres pobles.
• Defensar fins a les darreres conseqüències la
democràcia total: política, econòmica, cultural...
• Defensar l’estat, en oposició de l’”estat mínim”
neoliberal i de l’estat totalitari, com a instrument
d’equilibri social que no deixi el camp lliure al poder
financer i de les multinacionals.
• Fomentar l’exercici democràtic de la ciutadania
en els diversos aspectes de la vida pública.

• No conformar-se amb escollir o donar suport a
les opcions d’esquerra mantenint-nos indefinidament
dins del sistema capitalista... No perdre de vista la
Utopia del “canvi de sistema” (no només canvi de
govern). Continuar creient i militant a favor de la
necessària Revolució social...
• No perdre de vista la Utopia política socialista.
Aprendre de les experiències històriques del passat.
Lluitar per un socialisme “nou”.
• Donar suport a les transformacions sociopolítiques actuals. No emprar les dificultats, els possibles
defectes o exageracions com a excusa o pretext per a
una pretesa neutralitat o una decepció.
• No perdre cap ocasió per ajudar a transformar la
mentalitat de les persones que ens envolten. Creure en la força de les idees per transformar el món.
Participar, expressar-se, compartir, dialogar, “mostrar
la pròpia esperança política”, “oportunament i inoportunament”, amb una vida compromesa i coherent.
Realitzar efectivament una “militància ideològica”.
Drets Humans
• Defensa universal dels Drets Humans, en les
seves tres generacions.
• Defensar l’educació universal. Defensar que els
pobres tinguin accés a l’ensenyament bàsic, gratuït i
de qualitat. Eradicació de l’analfabetisme.
• Lluitar per la democratització dels mitjans de
comunicació, ajudar a la formació de la consciència
crítica i política, i a la valoració de la cultura del
poble.
Cultures i religions
• Fomentar sempre el respecte a les identitats.
• Fomentar el diàleg entre cultures.
• Defensar els drets de les poblacions aborígens.
• Respectar el dret de mobilització i migració,
sobretot per causa de supervivència.
• Assumir una actitud de respecte igualitari a
totes les religions.
• Eradicar en cadascun de nosaltres, i fomentar en
totes les religions la seva transformació mental: superar i abandonar el seu fonamentalisme, la pretensió de
superioritat sobre les altres, l’exclusivisme i fins i tot
l’inclusivisme, el proselitisme, la violència...
• Donar suport i exigir amb urgència una possible
“Aliança de Religions per la Justícia, la Pau i la Salvació del Planeta”.
• Donar suport a la difusió de l’esperanto, com a

única llengua que ens iguala a tots, sense privilegis, i
que estalvia un munt d’energies per a la humanitat.
Diversitat
• Acceptar la diversitat de races en igualtat.
• Assumir la causa de la transformació de la societat en la línia de la igualtat de gènere.
• Acceptar sense discriminació la diversitat natural d’orientació sexual.
Forma personal de vida
• Combatre en nosaltres mateixos el consumisme
(en l’ús de l’aigua, aliments, vestit, vehicles...).
• No transigir amb el balafiament.
• Donar suport a la “Banca ètica”, renunciant a
reproduir en la pròpia economia familiar la “recerca
del major i més ràpid lucre a qualsevol preu”...
Mundialització i Pau
• Suprimir l’antidemocràtic veto dels privilegiats
socis fundadors de l’ONU, i equilibrar la representació.
• Donar suport al Tribunal Penal Internacional, i a
la submissió de tots els Estats a un règim comú, sense
privilegis, sense estats fora de la llei.
• Donar suport a l’Aliança de Civilitzacions, en
oposició del xoc de civilitzacions.
• Crear un Moviment Interreligiós per la Pau.
• Mundialitzar veritablement la consciència de la
Humanitat: reconèixer allò que efectivament som: un
únic país, una família, una llar, un mateix fenomen
global de la vida, una mateixa nau espacial en trànsit
de perdició o salvació...
• Caminar cap a una Assemblea Mundial dels
Pobles.
• Promocionar les polítiques de desarmament i de
reducció de la despesa pública militar, amb la prohibició del comerç d’armes, especialment el que serveix
per mantenir conflictes armats.
• Construir cada dia la Pau...
(Anoteu-ne més...)

q
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socialisme amb esperit
Alfredo Gonçalves
São Paulo, SP, Brasil

A les últimes dècades del segle XX i principis del
segle XXI, la dimensió espiritual de l’ésser humà i de
la història ve adquirint un cert relleu. Expressions com
ara “moment de mística”, “espiritualitat alliberadora”,
“sinergia amb les forces còsmiques” passen a sovintejar regularment en els principals esdeveniments dels
moviments socials. Es constata en molts ambients
una set vaga, però real, de sentit i de transcendència.
Hi ha una recerca més o menys generalitzada de les
“motivacions de fons”.
Dos factors, entre d’altres, expliquen aquest retorn
a la transcendència. Des d’un punt de vista filosòfic i
cultural, la crisi de l’anomenat paradigma de la modernitat va corcar les certeses i va instal·lar els dubtes.
Les preguntes es van tornar més grans que la nostra
capacitat de trobar respostes. Les “veritats” van ser
substituïdes per noves “preguntes”. Els conceptes clau
de la modernitat –raó, ciència, tecnologia, progrés i
democràcia- són fortament qüestionats. La transició
del món modern cap a alguna cosa encara indefinida,
que alguns anomenen “post-modernisme”, ve acompanyada de símptomes de profunda malaltia cultural,
tals com l’angoixa, la por, la inseguretat, la inestabilitat… Símptomes que atenyen no tan sols les persones, sinó també institucions de tota mena. Ras i curt:
patim una mena de vertigen propi de moments de crisi
i transició, com si el terra ens hagués fugit dels peus.
Aquest és el context propici al “retorn dels déus”. En
la dificultat de trobar solucions als nous desafiaments,
apel·lem a la transcendència. D’aquí la multiplicació
de debats, seminaris i estudis sobre la identitat i el
significat de la vida.
Des d’un punt de vista econòmic, polític i social,
hi ha dos aspectes que s’han de tenir en compte.
Mentre, d’una banda, en les societats d’economia
capitalista, la crisi iniciada als anys 70 aprofundeix
en les asimetries del sistema neoliberal, d’altra banda,
en els països alineats amb l’antiga Unió Soviètica,
s’assisteix a l’ensulsiada del socialisme real. Aquest
escenari ombriu, entrellaçat amb la crisi civilitzadora, porta els moviments socials a adonar-se que la
realització humana, en la seva profunditat, no es pot
reduir als béns materials. La represa de l’alternativa
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socialista exigia reprendre també d’altres dimensions
de l’ésser humà i de la història. Tant a la dreta com
a l’esquerra –des dels orígens de les teories socialsun accentuat “economicisme” anava contaminant la
matriu teòrica emprada per diagnosticar la realitat
i buscar els remeis adients. En la transició en curs,
aflora una imperiosa necessitat de tenir en compte
d’altres elements, extrets, per exemple, de l’antropologia cultural, la psicologia social, les expressions de fe
popular, de la mística i de l’espiritualitat solidàries.
Juntament amb la nova atenció envers aquestes
dimensions moltes vegades oblidades o ignorades, es
verifica una altra redescoberta: el personal i el col·
lectiu constitueixen dues cares de la mateixa moneda.
S’entrellacen de tal manera que no es poden dissociar
mai. Així com les ferides individuals, en el cos i en
l’ànima, debiliten la societat com un tot, les estructures econòmiques, socials i polítiques, si són injustes,
agreugen els cops soferts per cada persona en particular o per la seva família. I, pel contrari, les solucions
col·lectives d’un projecte popular, sigui quin sigui,
passen necessàriament per la realització profunda de
l’ésser humà quant a persona única i irrepetible. Un
projecte polític desvinculat de les aspiracions i somnis
individuals, per més igualitari i just que sigui, serà un
arbre sense arrel. L’arbre primer creix cap avall, busca
les entranyes ocultes de la terra, n’extreu l’humus que
haurà de nodrir-lo contra els vents i la intempèrie. Tan
sols després busca l’aire, el cel, la llum, el sol. Sense
aquesta baixada coratjosa “als inferns del patiment
humà”, ja sigui de caràcter personal o col·lectiu, serà
difícil construir un projecte social sòlid i fonamentat
en els dolors, esperances i lluites populars.
L’alternativa és tornar a les deus d’aigua viva,
“beure del propi pou”, com recorda el llibre de Gustavo Gutiérrez. Un cop més, així com l’arbre en temps
de sequera es nodreix dels nutrients acumulats en
l’arrel, els militants en temps de crisi són convidats a
alimentar-se de les fonts primordials, tot buscant renovar les motivacions que els van empènyer a la lluita
i al somni, és a dir, a la pràctica alliberadora.
La primera font és l’opció personal. Cinc, deu,
quinze anys de militància acumulen alegries i triste-

ses, victòries i fracassos. Reflexionar sobre aquesta
trajectòria és desvelar les ombres i les llums del camí.
Hi ha moments de flaquesa i moments de força. Quines lliçons podem treure de les tries i de les opcions
de la pròpia vida? El passat de cadascú serà o bé un
fardell o bé una font d’aprenentatge, tot depèn dels
valors que podem trobar en aquest tresor. Val la pena
rescatar l’experiència de la família, de les relacions
personals, de les trobades afectives, i descobrir les
fibres que van anar teixint la resistència i la solidaritat de la nostra història, ja sigui personal, familiar o
col·lectiva. De vegades oblidem que naixem en una
casa, que tenim parents i amics, que estimem i que
hem estat estimats. En tot plegat podem percebre un
fil conductor que ha anat construint i consolidant el
sentit profund de la nostra opció juntament amb els
empobrits.
Una altra font és la història del poble llatinoamericà, un poble que s’ha construït a partir de la fusió
de tres races. Les diferències li han enriquit la saba,
n’han enfortit el creixement, n’han atemperat el vigor.
Quins valors ens han transmès cadascuna d’aquestes
arrels culturals del poble llatinoamericà i caribeny?
On i com s’esdevingué l’encontre i la fusió? Quin és el
secret d’aquest nou poble, en què el dolor i l’esperança caminen de bracet? Com apendre’n la tossuderia,
la resistència i la tenacitat de viure? Com, davant de
la impotència, mantenir la fermesa del combat? De
vegades, en el nostre procés de presa de consciència i
organització, som massa assenyats, seriosos i racionals. On és l’alegria i la festa que tant caracteritza la
nostra gent, a pesar de tants segles de contratemps?
Conèixer la història d’un poble és desvelar les lliçons
de saviesa que contenen la seva raó de ser i la seva
identitat profunda.
El moviment específic on actuem constitueix
també una font inesgotable. Cada moviment neix de la
contemplació d’un determinat rostre. Un rostre moltes
vegades desfigurat per la fam, la misèria i l’exclusió
social. S’estableix una relació mirant-se els ulls de fit
a fit. La indignació ètica, la tendresa i l’afecte transformen la nostra vida. Enmig de conflictes i dubtes,
madurem i prenem una decisió a favor del pobre,
del dèbil, de l’indefens. Assumim una causa que és
compartida per altres companys i companyes. Ens
posem també a caminar. Aquest procés lent i dolorós,
moderat pel foc del compromís, acumula esgarrinxades

i ferides. Davant de les dificultats ens podem desanimar. L’enemic és fort i posseeix armes poderoses,
urpes esmolades, un llarg alè. D’aquí la necessitat de
tornar a la font: la contemplació i l’escolta del pobre,
la feina de base, de “formigueta”. En el mirall del seu
rostre i en el silenci de la seva paraula, podem alimentar l’opció i la lluita en pro del banquet de la vida.
Una quarta font és el companyonia i l’amistat
entre nosaltres. Una pregunta a boca de canó: Nosaltres, que actuem en un determinat moviment, som
amics i amigues, ens estimem els uns als altres? Hi
ha afecte en les nostres relacions? La gent s’estima, O
bé predominen les paraules, els silencis i les mirades
carregades de verí? Algú pot objectar que aquestes
qüestions no tenen importància davant de la urgència
de les lluites. Però una cosa és certa: així com el riu
va cap al mar, el veritable amor sempre transborda.
Els majors beneficis d’una relació sana entre agents
i militants seran els pobres. Una companyonia real i
efectiu, sensible i solidària, es torna més eficaç que
qualsevol discurs alliberador.
La sinergia amb la natura –mineral, animal i
vegetal- és una de les fonts universals i ecumèniques
per la nostra caminada personal i col·lectiva. Estudiosos, científics, ambientalistes i d’altres no es cansen
d’alertar-nos per tenir cura de totes les formes de
vida, i conviure-hi amb harmonia. El concepte de biodiversitat emergeix avui dia amb força, carregat d’un
sentit espiritual, còsmic i místic. Recorda el germà
sol, la germana lluna, la germana aigua, la germana
terra, la germana natura, tan estimada per Francesc
d’Assís.
Finalment, la font de l’Evangeli, la centralitat del
Regne de Déu. Com descobrir la sintonia entre Jesús,
el pobre i el pare? Com més Ell puja a la muntanya
per trobar-se amb Déu, més sent fretura de baixar al
carrer. Com més recorre els camins dels pobres, més
anhela la muntanya. Muntanya i carrer es complementen, s’exigeixen i s’enriqueixen mútuament. Es tracta
d’un moviment de doble dimensió. La descoberta
del Pare és simultània a la descoberta del pobre, de
l’altre, de l’estranger, del malalt, del marginat, de
l’exclòs. En la pràctica de Jesús no hi ha dicotomia
entre muntanya i carrer, oració i acció, fe i compromís
sociopolític. Una cosa deriva i alhora impulsa l’altra.
Religió i vida s’interpenetren i alimenten el sentit de
l’existència.
q
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Arrels històriques de la nostra crisi ecològica
Lynn White Jr

1907-1987, Estats Units.

El 1967 Lynn White va escriure a la revista “Science” [155 (1967) 1203-1207] un article que es va
convertir en una referència clàssica. White va dir que els nostres estils de vida i formes de relació amb la
natura depenien del que pensem i creiem col·lectivament, i que, per canviar les nostres formes de relacionar-nos amb la natura, hem de començar per canviar allò que en pensem i en creiem. White opina –i
tracta de mostrar- que la visió de fons i els axiomes judeocristians subjacents en món occidental són els
culpables de l’actual crisi ecològica mundial. Presentem un extracte del text.
Hauríem d’observar amb certa profunditat històrica, els supòsits que impliquen la tecnologia i la
ciència modernes. La ciència ha estat tradicionalment
aristocràtica, especulativa, intel·lectual en el seu
propòsit; la tecnologia s’atribueix a les classes baixes,
és empírica i orientada envers l’acció. La sobtada fusió d’aquestes dues àrees cap a la meitat del segle XIX
veritablement està relacionada amb les revolucions
democràtiques contemporànies i una mica anteriors
que, reduint les barreres socials, tendien a sustentar
una unitat funcional entre el cervell i la mà. La nostra
crisi ecològica és el producte d’una cultura democràtica emergent, completament nova. El punt rau en si un
món democratitzat pot sobreviure a les seves pròpies
implicacions. Presumiblement no podem, a menys que
reconsiderem els nostres axiomes.
La visió medieval de l’ésser humà i de la natura.
El que les persones facin amb la seva ecologia
depèn del que pensen sobre ells mateixos en relació al món que els envolta. L’ecologia humana està
profundament condicionada per les creences sobre la
nostra naturalesa i destí, és a dir, per la religió. Pels
occidentals això és evident a l’Índia o Ceilan. Això és
igualment cert per nosaltres i pels nostres avantpassats medievals.
La victòria del cristianisme sobre el paganisme
va ser la major revolució psíquica en la història de la
nostra cultura. Avui s’ha posat de moda dir que , per
a bé o per a mal, vivim en l’”era postcristiana”. És cert
que les formes del nostre llenguatge i pensament han
deixat de ser cristianes però, en opinió meva, l’essència roman sorprenentment semblant a la del passat.
Els nostres hàbits quotidians d’acció, per exemple,
estan dominats per una fe implícita en un progrés
perpetu, desconeguda tant per l’antiguitat grecoro228

mana com per Orient. Això està arrelat en la teologia
judeocristiana i no se’n pot separar. El fet que els
comunistes ho comparteixin, deixa en evidència el
que es pot demostrar en moltes altres àrees: que el
marxisme i l’islam són heretgies judeocristianes. Avui
continuem vivint, com ho hem fet durant 1.700 anys,
en un context format en la seva major part per axiomes cristians.
Què va dir el cristianisme al poble sobre les seves
relacions amb l’ambient? El cristianisme va heretar
del judaisme una concepció del temps no repetitiva
i lineal, i una notable història de la creació. Un Déu
amorós i totpoderós havia creat la llum i la foscor,
els cossos celestials, la terra i totes les seves plantes,
animals, aus i peixos. Finalment, Déu va crear Adam
i, després d’una reflexió, Eva per evitar que l’home
estigués sol. L’home va anomenar tots els animals,
establint així el seu domini sobre ells. Déu va planificar tot això, explícitament en benefici i domini de
l’home sota la regla: cap element físic de la creació
tenia cap més propòsit que el de servir els de l’home.
I encara que el cos de l’home es creés d’argila, ell no
és senzillament part de la natura: va ser creat a imatge i semblança de Déu.
El cristianisme és la religió més antropocèntrica
que el món ha conegut, especialment en la seva forma
occidental. El cristianisme, en contrast absolut amb
el paganisme antic i les religions asiàtiques (exceptuant, potser, el zoroastrisme), no només va establir un
dualisme entre l’home i la natura, sinó que també va
insistir que era la voluntat de Déu que l’home explotés
la natura per al seu propi benefici.
A nivell de la gent comuna, aquest concepte va
tenir un resultat interessant. En l’antiguitat, cada
arbre, cada vessant, cada riera, cada muntanya tenia

ra, la mensypreem i estem disposats a emprar-la per
als nostres capricis més mínims. El recentment governador electe de Califòrnia, creient com jo però menys
preocupat que jo, va donar una prova de la tradició
cristiana quan va dir (segons s’afirma): “quan has vist
un pi gegant de Califòrnia, els has vist tots”. Per un
cristià, un arbre no pot representar res més que un
fet físic. El concepte de bosc sagrat és completament
sagrat per al cristianisme i per a l’ethos d’Occident.
Durant gairebé dos mil·lennis els missioners cristians
han estat tallant boscos sagrats que consideraven
objectes d’idolatria perquè suposaven un esperit en la
natura.
Allò que fem per l’ecologia depèn de les nostres
idees sobre la relació home-natura. Més ciència i més
tecnologia no ens lliuraran de l’actual crisi ecològica
fins que trobem una nova religió o repensem la nostra
religió antiga.
L’actual i creixent pertorbació de l’ambient planetari és el producte d’una tecnologia i una ciència dinàmiques, originades en el món medieval d’Occident,
contra el qual Sant Francesc es va rebel·lar de manera
tan original. El seu desenvolupament no es pot pas
comprendre històricament sense considerar una història d’actituds envers la natura, clares i profundament
arrelades en el dogma cristià. El fet que la majoria de
la gent no cregui que aquestes actituds siguin cristianes, és irrellevant. La nostra societat no ha acceptat
cap nou sistema de valors per desplaçar els del cristianisme. Per tant, continuarem agreujant la crisi ecològica fins que rebutgem l’axioma cristià que la natura
no té cap altra raó de ser que la de servir l’home.
El més gran revolucionari espiritual de la història
d’Occident, Sant Francesc, va proposar el que al seu
parer era una visió cristiana alternativa de la natura
i la seva relació amb l’home: va intentar substituir la
idea de l’autoritat humana sense límits sobre la creació per la idea de la igualtat entre totes les criatures,
l’home inclòs. Sant Francesc va fracassar. Tant la nostra ciència com la nostra tecnologia actuals estan tan
penetrades per l’arrogància cristiana ortodoxa envers
la natura, que no es pot esperar que puguin solucionar la nostra crisi ecològica. Com que l’arrel del nostre
conflicte és tan profundament religiosa, el remei ha
de ser també essencialment religiós, l’anomenem així
o no. Hem de repensar i ressentir la nostra natura i el
nostre destí.
q
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el seu propi esperit guardià. Abans que algú tallés
un arbre, explotés una mina o malmetés una riera,
era important apaivagar l’esperit encarregat d’aquella
situació particular i se l’havia de mantenir aplacat.
Destruint l’animisme pagà, el cristianisme va fer possible l’explotació de la natura amb total indiferència
envers els sentiments dels objectes naturals.
Es diu que l’Església va substituir l’animisme pel
culte als sants. És veritat, però el culte als sants
és funcionalment bastant diferent de l’animisme. El
sant no és a tots els objectes naturals: habita en el
cel. A més, un sant és completament humà: es pot
abordar en temes humans. Els esperits en els objectes
naturals, que en un principi havien protegit la natura
de l’acció de l’home, van desaparèixer. El monopoli
efectiu de l’home sobre l’esperit en aquest món es va
confirmar i les antigues inhibicions per explotar la
natura varen desaparèixer.
Una visió cristiana alternativa
Podria semblar que ens hem encaminat cap a conclusions irritants per a molts cristians. A causa que
tant la ciència com la tecnologia són paraules beneïdes en el nostre vocabulari contemporani, n’hi ha que
poden estar feliços amb les nocions que, primer, des
d’una perspectiva històrica, la ciència moderna és una
extrapolació de la teologia natural i, segon, que la
tecnologia moderna es pot explicar, com a mínim en
part, com una expressió del dogma cristià occidental
voluntarista sobre la transcendència de l’home sobre
la natura i del seu legítim domini sobre seu. Però,
com reconeixem actualment, fa poc més d’un segle la
ciència i la tecnologia –fins aleshores activitats bastant separades- es varen unir per donar a la humanitat poders que estan fora de control, si jutgem molts
dels seus efectes ecològics. Si és així, el cristianisme
comporta una immensa càrrega de culpa.
Personalment dubto que el desastrós impacte
ecològic es pugui evitar senzillament aplicant més
ciència i més tecnologia als nostres problemes. La
nostra ciència i la nostra tecnologia han nascut de
l’actitud cristiana respecte de la relació de l’home amb
la natura, que és gairebé universalment sostinguda no
tan sols per cristians i neocristians, sinó també pels
que es consideren postcristians. Malgrat Copèrnic,
tot el cosmos gira al voltant del nostre petit planeta.
Malgrat Darwin, nosaltres no som pas, en els nostres
cors, part del procés natural. Som superiors a la natu-
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Tot té un límit: argument irrebatible
Ens hem sobrepassat, i ens n’anem cap al col.lapse
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tan de pressa, que arriba al seu límit en un temps
mínim, com de sobte.
Hi ha una antiga llegenda persa sobre un cortesà
que va oferir al seu rei un bonic tauler d’escacs i li va
demanar que a canvi li donés un gra d’arròs pel primer
quadre, el doble (2) pel segon, el doble (4) pel tercer,
i així successivament. Sense més ni més, el rei va
ordenar que li duguessin arròs immediatament. El 4t
quadre eren 8 grans, el desè 512, el 15è 16.384, i el
21è representava més d’un milió de grans. En arribar
al 40è es tractava d’un bilió... No el van poder pagar,
no hi havia prou arròs al país.
En els primers quadres la “duplicació” de quantitats petites pot semblar petita. La corba del creixement es comença a alçar ben a poc a poc, però
després, en poques noves “duplicacions”, la magnitud
esdevé astronòmica, gairebé infinita, i resulta inabastable: xoca contra el límit.
El “creixement exponencial” és així: duplicació,
nova duplicació, i nova reduplicació... fins que xoca
amb el límit. Tots solem pensar de manera lineal,
imaginat un creixement “geomètric”, proporcional,
que manté constància en el ritme de creixement... Per
això la gent desconeix els riscos del creixement quan
és “exponencial”.
Imaginem-nos un nenúfar en un estany. La planta
duplica la seva mida cada dia. Al començament és
molt bonic veure com la planta creix, sembla que
lentament, i no ens en preocupem... fins que el dia
28 ja ocupa la quarta part de l’estany... Què passarà
els dos dies següents? El dia 29 ja ocuparà la meitat
de l’estany, i el 30 el taparà tot i acabarà sufocant
qualsevol altra planta que hi hagi. Tres dies abans del
final només ocupava una vuitena part de l’estany. Però
degut al seu “ritme de duplicació” diari, en els tres
darrers dies, gairebé de cop, topa amb el límit.
A principis del segle XX, ara fa 100 anys, les Filipines tenien 6 milions d’habitants. La xifra s’ha anat
duplicant cada 20 anys: de 6 a 12, a 24, a 48...Els
anys 80-90 va sobrepassar els 70 milions... Per aquest
any 2010 les xifres oficials estan al voltant dels 100
milions. Quantes duplicacions més es podran produir...
abans que el nenúfar ocupi tot l’estany?

Cfr. MEADOWS-RANDERS, Más allá de los límites del crecimiento, El País-Aguilar, Buenos Aires - México - Madrid 1992.

D’arguments per mostrar la importància i fins i tot
la urgència d’adoptar un canvi tan profund com el que
el nou paradigma ecològic implica, n’hi ha molts, de
tota mena: científics, filosòfics, i fins i tot religiosos.
Però n’hi ha un, que és un argument diferent, primari,
obvi, contra el que no es pot fer res més que acceptar-lo, o estavellar-se, i és l’argument físic: els límits
del creixement, un argument material, res d’ideològic
o teòric.
Encara no fa ni 5 segles que vàrem comprovar
(Magallanes, 1522) que estàvem en un planeta esfèric
no pas en una superfície plana infinita. Però, tot i que
teòricament finit, a la pràctica el continuem considerant infinit, perquè resultava inabastable, i mai vàrem
percebre que els nostres actes li poguessin fer el menor mal. La Terra era tan gran, i nosaltres tan petits,
que ella ho podia absorbir tot, i sempre semblava que
quedava molta “terra verge”...
Fa tot just 37 anys (1972) que un llibre històric,
l’informe del Club de Roma, “Els límits del creixement”, va fer un crit d’atenció a la humanitat inèdit:
aquest planeta és finit, i hem crescut tant, que ja ens
estem acostant al màxim que ens permeten els seus
límits. Els homínids duien set milions d’anys damunt
del planeta, però era la primera vegada que l’homo
sapiens en descobria els límits, gairebé tocant-los.
El 1992, 20 anys més tard, el llibre va reunir noves
dades i es va refer completament, amb un títol nou:
Més enllà dels límits del creixement. La seva tesi, el
seu crit: no és que ens estem passant respecte dels
límits del planeta... és que JA ens hem sobrepassat, i
ens estem acostant a un col·lapse proper.
És un argument nou, i contundent. Tot té un límit.
I aquest planeta també. No només no és infinit, sinó
que, tal com hem crescut, se’ns està fent petit, i amb
el ritme “exponencial” de creixement que portem,
molt aviat xocarem amb els límits, i serà un desastre
ecològic.
“Creixement exponencial”: el concepte clau
Solem emprar aquesta expressió per referir-nos a
un creixement “molt gran”, però el creixement exponencial, a més de ser gran, té una altra característica
que es sol desconèixer: a partir de cert moment, creix

Després de milions d’anys d’homínids sobre la terra, en temps de l’imperi romà, la població humana va
assolir els 200 milions. No es va aconseguir una duplicació fins al segle XII, després una altra en el XIX, i la
següent en començar el segle XX, segle en el qual la
població mundial s’ha multiplicat per quatre... El 1999
vam arribar als 6.000 milions d’habitants. Avui (2009)
ja en som 7.800. El 2050 arribarem als 9.000 (un 50%
més que el 2000). I ja es pot calcular quan és que el
nostre creixement ens afogarà a nosaltres mateixos i
a qualsevol altra forma de vida en el nostre planetaestany, perquè sembla que comencem a estar molt a
prop d’aquesta data.
Com es pregunta en Josep Iborra en aquesta
mateixa Agenda (p. 218) potser som una plaga per
aquest planeta, o un càncer -cèl·lules que es reprodueixen fora de control-, tot i que un càncer especial,
perquè “se’n podria adonar”, i autocontrolar-se, i
contreure’s...
Moltes coses creixen “exponencialment”
El creixement exponencial de la població humana
arrossega també altres magnituds a creixement exponencial: l’espai físic que ocupa la urbanització, les
ciutats que s’inflen fins que s’ajunten, la terra conreada per alimentar aquesta població creixent, la terra
robada al bocs i a la vegetació silvestre (on encara en
queda); la biodiversitat que s’extingeix a ritme accelerat, l’aigua dels regadius que constitueixen la major
part de la creixent despesa d’aquest element que ja
començar d’anar escassa; el consum d’energia, la
major partida de la qual ja no és pas la indústria sinó
els usos residencials... i l’emissió de CO2 a l’atmosfera, que no només no parem, sinó que la continuem
augmentant a nivell mundial...
Ja hem ocupat el 85% de la superfície del planeta... ja no hi cap una altra duplicació, donat que
sortiríem dels límits de l’estany. Amb aquest estil
de vida, i amb aquest ritme –un “creixement” que
no concebem que pugui parar- anem a trobar-nos
amb la catàstrofe final. Novaes (p. 26) en dóna les
dades: Estem consumint un 30% més de la capacitat
de reposició del planeta. La nostra petjada ecològica
s’ha triplicat des de 1961”. Ja és de 2,7 hectàrees per
persona, per sobre de la disponibilitat natural mitjana, de 1,8 ha.
Fins quan? Quan decidirem aturar-nos?
Però, encara que ho decidíssim, ens podríem atu-

rar? Podríem deixar de cremar combustibles fòssils,
deixar d’emetre CO2, deixar de malbaratar l’aigua,
deixar de contaminar amb els plàstics (cada minut es
produeixen arreu del món un milió de bosses de plàstic), de gastar tanta energia... Només paralitzant-nos.
No ens podem aturar. Estem en una pendent en
baixada. Segons previsions de l’ONU: a mitjans de
segle, l’exigència humana sobre la natura serà dues
vegades superior a la capacitat de producció de la
biosfera. Només un “miracle” ens podria salvar de la
catàstrofe cap a la que ens encaminem: un “canvi de
consciència” que ens convenci que hem de canviar
d’estil de vida. No hi ha cap altre camí.
“Desenvolupament” no significa “creixement”
Són dues coses diferents, que sovint confonem.
Creixement significa augment quantitatiu, de mida, de
volum, de despesa, d’ingressos, de diners... Desenvolupament significa desplegament qualitatiu de noves
dimensions, potencialitats, qualitats de vida. Quan
pleguem de créixer físicament no deixarem pas de
desenvolupar-nos com a persones. El creixement té un
límit quantitatiu. El desenvolupament és il·limitat:
un desenvolupament ja sense creixement. Com el
nostre planeta, que porta 4.500 anys desenvolupantse sense créixer. Arribats al límit, estant en alguns
aspectes fins i tot més enllà dels límits del creixement, és necessari desenvolupar-nos sense créixer
més físicament, adaptant-nos al nostre nínxol biològic
planetari.
Hem sobrepassat els límits. El nostre ritme de vida
actual és insostenible. Ens du al col·lapse. Ens hem
de capficar en desaccelerar, i en retrocedir. La solució
de la pobresa al món, el creixement dels que encara
necessiten, no s’aconseguirà pas amb la via actual (el
mai realitzat “efecte cascada”: creixement per als rics,
per tal que regalimi fins als pobres). A la pobresa i
a la injustícia se les ha d’enfrontar, no pas amb més
creixement (més d’allò mateix) sinó amb desenvolupament humà i social, amb un canvi de consciència, de
qualitat humana, amb equitat, alhora que contraiem
l’economia material i aturem el desastre que ja fa
temps que estem gestant.
Una societat sostenible encara és tècnicament
possible, i és més desitjable que una societat en constant expansió material. Decréixer quantitativament
(Surroca p. 214) i desenvolupar-nos qualitativament:
heus aquí l’única solució. Perquè tot té un límit.
q
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Afortunadament, està clar que la preocupació eco- la creença en la possibilitat d’un creixement constant
lògica s’està estenent en la societat, però cal evitar
i il·limitat tant en economia com en comoditats i en
que es quedi en una actitud superficial.
població humana, com si no hi hagués límits o no els
estiguéssim sobrepassant; la creença que la tecnoloHi ha dues actituds
gia i el creixement solucionaran tots els problemes;
a) Una és la dels “ambientalistes”. Actuen com a
la ignorància absoluta de la complexitat de la vida en
bombers, apagant focs: avui demanen que un parc es aquest planeta i l’absurditat d’una economia que tot
declari nacional, demà protesten contra la construcció ho quantifica menys els costos ecològics...
d’un embassament, demà passat contra una mina...
Aquest concret vell paradigma, aquesta forma
Està bé el que fan, i és necessari fer-ho, però no n’hi tradicional de pensar, que té arrels filosòfiques i fins i
ha prou, no resol els problemes; senzillament guareix tot religioses, és el que ens ha posat històricament en
símptomes , posa pegats, però permet que el proble- guerra contra la natura, contra la biodiversitat, contra
ma principal, la causa continuï allà.
els boscos, els rius, l’atmosfera, els oceans... Només
L’actitud superficial identifica els problemes ecocanviant aquesta vella forma de pensar ens podem relògics en allò que impedeix el funcionament de la
conciliar amb el planeta. Aquesta és l’actitud anome“societat moderna desenvolupada” (esgotament o
nada ecologia profunda (cf. pàg. 46), ecopsicologia,
contaminació dels recursos, desastres...). Confia que ecologia fundacional, radical o revolucionària.
les solucions tecnològiques podran mantenir els danys
dins de límits suportables. No se’ls ocorre posar en
Comparació entre les dues actituds ecològiques:
dubte el mite del desenvolupament il·limitat, del
La segona actitud, la radical, intenta buscar:
creixement econòmic constant... És a dir, està dins
No només els símptomes (contaminació, desasdels sistema, és deutora de la mateixa mentalitat que tres), sinó les causes (model de relació amb la natuha causat el problema ecològic. Proposa una política ra).
de solucions que no tallen el mal, sinó que el prolonNo tan sols el bé dels humans, sinó el bé de la
guen... Einstein deia que un mal no es pot arreglar
vida, de tota vida, pel seu propi valor intrínsec.
amb una solució que estigui dins de la mateixa menNo només accions pal·liatives, sinó canvi d’idees,
talitat que va causar el problema. L’actitud ecològica de pressuposicions filosòfiques, estils de vida, valors
ambientalista –també anomenada reformista o super- ètics, autocomprensió de nosaltres mateixos... ,o
ficial- és ben intencionada, però no és pas la solució. sigui, mentalitat nova, “canvi de paradigma”.
b) Una altra actitud és la radical, que vol anar a
No tant canviar la natura, com canviar-nos a nol’arrel dels problemes. Els diversos corrents ecològics saltres mateixos (una ecologia també “interior”).
que s’hi agrupen coincideixen en identificar aquesNo considerar-ho tot en funció de l’ésser humà
ta arrel en les idees i representacions que han fet
(antropocentrisme), sinó posar la vida al centre (biopossible la depredació de la natura i han dut el món
centrisme) i l’ésser humà entre els altres éssers (valooccidental cap a l’autodestrucció. Proposen lluitar
ració conjunta de tots els éssers).
per un canvi en les idees profundes que sostenen la
Reconsiderar la nostra “superioritat” humana, sunostra civilització i configuren la nostra forma de rela- perant el nostre clàssic menyspreu de la natura (conció amb la natura, relació que ens ha dut al desastre siderant-la “matèria” inerta, pur rebost d’objectes i
actual i a la previsible catàstrofe.
recursos...), i deixant de considerar-nos els seus amos
L’actitud ecològica radical implica una crítica als
i senyors absoluts.
fonaments culturals d’Occident. Qüestiona fonamental- Una actitud ecològica integral
ment: la primacia absoluta que donem als criteris ecoNo n’hi ha prou, doncs, amb una actitud de “cura”
nòmics i materials per mesurar la felicitat i el progrés; de la natura (no balafiar, estalviar, calcular i integrar
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a partir d’ara els costos ecològics...). Això està molt
bé, però fa falta molt més. Cal arribar a redescobrir la
Natura...:
com el nostre àmbit de pertinença,
com a nínxol biològic, com una placenta,
com a camí de desenvolupament i camí espiritual,
com a revelació major per a nosaltres mateixos.
És una nova forma d’entendre no només el cosmos,
sinó també a nosaltres mateixos dins d’ell, una veritable “revolució copernicana”. Un “nou paradigma”.
Un “canvi de lloc còsmic” i altres canvis
De la mateixa manera que la teologia de l’alliberament parla de la necessitat de canviar de “lloc
social” (aquell sector o pol de la societat des del
qual hom sent que viu i experimenta la història, des
del sistema o des dels pobres), el nou paradigma de
l’ecologia profunda ens demana també un canvi de
“lloc còsmic”. La mentalitat clàssica tradicional ens
fa sentir-nos com fora de la natura (diferents), i per
sobre seu (completament superiors)... No ens consideràvem “natura”, sinó “sobrenaturals”, i vinguts “de
fora” i “de dalt”. Únicament l’ésser humà tenia ànima,
ment i esperit... I la història, en un pla superior al
de la natura, començava sempre amb l’ésser humà,
considerant irrellevant i fins i tot ignorada la història
còsmica de gairebé 13.700 milions d’anys anteriors a
nosaltres...
En el paradigma de l’ecologia profunda passem
a sentir-nos cosmos, a saber que som –literalment,
sense recurs a la metàfora- “pols d’estrelles”, natura
evolutiva, Terra, que, en nosaltres, arriba a sentir, a
pensar, a prendre consciència d’ella mateixa, a admirar
i a contemplar...
L’actitud ecològica profunda ens porta a acceptar
una sèrie de transformacions associades:
-autodestronament: baixar-nos de la deïficació
en la qual ens havíem posat, i superar la ruptura i la
incomunicació amb la natura;
-superar l’antropocentrisme, mirar-ho tot en
funció de l’interès de l’ésser humà, passant a considerar la centralitat de la vida, el “biocentrisme”, des de
la qual totes les formes de vida tenen valor per elles
mateixes;
-assumir la nostra història còsmica evolutiva,
sabent que som el seu resultat final, la flor que porta
en ella mateixa en síntesi tota la història d’aquest

caos-cosmos que s’està desplegant davant nosaltres
gràcies a la nova cosmologia, el “nou relat” que les
ciències ens estan presentant, i no només una història
domèstica tancada en els darrers 3.000 anys, a la qual
ens havien acostumat les grans religions;
-revaloració d’”allò natural”, és a dir, superació
del prejudici que un “pecat original” ho va espatllar
tot primordialment, i va fer pecaminós i “enemic
de l’ànima” el món, el sexe, el plaer... i recuperar la
seguretat que el principi de tot va ser més aviat una
“benedicció original”...
-redescobrir una idea i una imatge de Divinitat
que no necessiti de més “transcendència” metafísica
que d’immanència en la matèria, i que en cap cas
quedi separada de la realitat, en un 2n pis.
Una visió holística
Tot això és una visió nova, no antropocèntrica,
sinó holística: ara mirem des del tot (natura), en
comptes de des de la part (ésser humà). I creiem en
la primacia del tot sobre la part. L’ésser humà necessita de la Natura per subsistir, la Natura s’espavila
molt bé sense l’ésser humà. L’humanisme clàssic postulava que l’ésser humà era l’únic portador de valors
i significat, i que tota la resta era matèria bruta al
seu servei... Ha estat una visió greument equivocada,
que ens ha posat en contra de la natura, i que s’ha
d’eradicar.
No es tracta només de “tenir cura” del planeta
perquè ens interessa, o perquè la nostra vida està
amenaçada, o per motius econòmics, ni per evitar la
catàstrofe que ens arriba... Tots aquests motius són
vàlids, però no són pas els únics, ni els principals, i
encara que no hi fossin, continuaríem necessitant una
“conversió ecològica” del nostre estil de vida, de la
nostra mentalitat, fins i tot de la nostra espiritualitat.
Necessitem “tornar a la Casa Comuna”, a la Natura,
de la que, indegudament, ens en vàrem autoexiliar en
algun moment –tot apunta que va ser al començament
del Neolític, amb la revolució agrària i urbana-.
Captar aquests motius més profunds, descobrir
l’ecologia com a “eco-sofia”, com a camí de saviesa
per a la nostra pròpia realització personal, social i
espiritual, és haver arribat a descobrir l’”ecologia profunda” com a dimensió humana ineludible, per viure
en plenitud la comunió i l’harmonia amb tot el que
som, sabent-ho i assaborint-ho.
q
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seqüències problemàtiques: manca de terra habitable,
metròpolis, esgotament dels recursos naturals, etc.
Quan una part del cos humà comença a créixer
de manera desmesurada, forma un tumor maligne que
s’estén, un càncer que acaba provocant la mort de
tot l’organisme. Durant les darreres dècades ha anat
creixent la sospita que això mateix està succeint amb
el planeta Terra pel creixement desmesurat de l’espècie humana, perquè amb el nostre creixement continu
estem posant en perill la nostra supervivència i la de
tota la natura. Nosaltres, els humans, ¿ens estarem
convertint en un càncer per a la Terra, en una plaga
que posa en risc tota la Vida del planeta?
El control del creixement de la població.
N’hi ha molts que van pensar que s’estava complint una profecia de Malthus, del 1798, que la població humana acabaria creixent més que no pas la provisió d’aliments. Aquesta seria la causa de les grans
epidèmies de fam d’arreu del món: “Només una cosa
pot ajudar realment un país pobre: el control demogràfic”, deia, per exemple, Jarret Hardin, el 1989.
La Terra es veia com una nau espacial amb recursos limitats, amenaçats pel creixement continu de la
població. Reduir el creixement de la població mundial,
especialment en els països pobres, que eren els que
creixien més, va ser una greu preocupació internacional, tractada com una necessitat urgent. L’ONU va
promoure diverses conferències internacionals amb
aquest objectiu (el Caire 1994). Molts de governs van
passar a adoptar polítiques antinatalistes.
Lester Wrown, del World Watch Institute, declarava
el 2001: “Avui no està pas en discussió si cada parella
es pot permetre tenir més de dos fills... Allò que està
per veure és si la Terra es pot permetre que les parelles tinguin més de dos fills”.
Consum exagerat i voracitat capitalista.
Fins i tot la crisi alimentària sembla que es deu
més a factors d’especulació, i a l’ús d’aliments per a la
producció d’agrocombustibles, que no pas a l’augment
de la població. Avui ha quedat clar que els principals

Molt interesant: www.poodwaddle.com/worldclock.swf

Superpoblació i crisi mediambiental
Els estudis dels ecosistemes naturals han demostrat que hi ha una relació directa entre el creixement
de les espècies i la disponibilitat dels recursos naturals que les sustenten. L’augment desmesurat de l’espècie humana, ocupant, transformant i contaminant
els ambients naturals, ha convertit la humanitat en el
més gran enemic actual del medi ambient natural. En
part perquè els darrers segles la població humana ha
experimentat un creixement sense precedents.
Diuen que a començaments del segle XX Filipines
tenia 6 milions d’habitants. Aquesta quantitat es va
duplicar cada vint anys, passant de 6 a 12, de 12 a
24... El 1991 la població ja era de 70 milions, i es va
continuar duplicant. Es calcula que l’any 2010 estarà
al voltant dels 100 milions d’habitants. El resultat és
la destrucció dels manglars i el 80% dels esculls de
corall han resultat seriosament malmesos, quedant-ne
ja només el 10%.
Al Brasil, problemes ambientals com la deforestació de l’Amazònia, també sembla que tenen una relació directa amb l’augment demogràfic: s’han produït
amb l’arribada de milers d’immigrants per colonitzar la
regió i cercar millors oportunitats de vida.
Arreu del món el creixement de la població ha seguit una progressió geomètrica. Ha passat dels 1.000
milions de persones als 2.000 entre 1835 i 1925 (en
el transcurs de 90 anys). El 1962 es van assolir els
3.000 milions (un període de 37 anys). Als 4.000 s’hi
va arribar el 1975 (13 anys després). Els 5.000 milions
es van aconseguir el 1985 (només 10 anys més tard),
i els 6.000 milions el 1999. El 2009 estem passant el
6.800 milions...
El ritme de creixement dels naixements ha disminuït, però les previsions de població mundial l’any
2050 són... de 9.000 milions. Aquest creixement no
es deu només als nous naixements, sinó també a la
millora de les condicions de vida i de la medicina, que
han disparat l’esperança de vida i som més gent vivint
alhora.
El creixement ràpid d’una població comporta el
ràpid augment de les seves necessitats amb unes con-

Limitar el creixement del consum humà
En qualsevol cas, un nombre més alt d’habitants
significa un augment de les necessitats humanes. Però
el major risc ambiental, el provoca una minoria de la
humanitat, que acumula el consum de la major part
dels recursos naturals del planeta. I per un model de
progrés injust, al qual només pot accedir el 20% de la
població mundial i deixa el 80% en la pobresa.
La major amenaça als biomes naturals brasilers,
com el “cerrado” i la selva, en realitat no la provoquen pas l’augment de famílies de petits agricultors,
sinó l’avenç de l’”agronegoci” per produir per a
l’exportació, carn, soja, l’etanol o fusta. Un model
agrícola que provoca desforestació, concentració
del latifundi, treball esclau i degradant, violència al
camp, ús massiu d’agrotòxics... i també exclusió de
les comunitats tradicionals ( indígenes, afros i camperols riberencs).
Hi ha moltes persones que pateixen la crisi econòmica, però la crisi ha posat de manifest que necessitem un nou model de desenvolupament. Quan la crisi

va esclatar, el 2008, va significar un alleujament pel
que fa a molts de projectes que amenaçaven greument
els ecosistemes i les comunitats tradicionals.
La Xina, que va aplicar dràstiques mesures antinatalistes, avui està preocupada per l’envelliment de la
població. A Europa, les aportacions dels immigrants
treballadors actius, aguanten actualment les jubilacions dels ancians i eviten el col·lapse del sistema
social europeu.
Allà on la situació social millora, automàticament
disminueix la taxa de natalitat. ¿Reduirà això el risc
ambiental? Només si també entrem en un estil de
vida de major austeritat i de menor consum, i les
estructures consolidades de poder que avui regeixen
la societat.
Solidaritat envers les futures generacions
La crisi del medi ambient va molt més enllà del
creixement demogràfic, però la superpoblació no deixa
de ser un dels principals factors de risc. Les qüestions
socials i ambientals tenen una profunda interrelació.
Per això, no podem cercar solucions merament sectorials.
No podem pas proposar el control del creixement
de la població sense pensar en la redistribució de la
terra i de la riquesa i en controlar els recursos naturals que es llencen. També s’ha de corregir l’actual
sistema de producció i de consum. El canvi de model
d’economia de producció i de consum dels béns creats
per Déu per a tothom, amb destí universal.
La problemàtica del control de la natalitat no es
pot pas veure de forma aïllada, sense relació amb els
problemes ambientals i els riscos que la superpoblació
pugui provocar per a tota la vida del Planeta. Quan es
parla de planificació familiar s’han de considerar també els problemes de creixement desmesurat de població i l’impacte en l’esgotament dels recursos naturals.
El principi de subsidiarietat, i de la responsabilitat de
les parelles en l’exercici de la paternitat responsable,
s’han d’exercir també amb responsabilitat ecològica.
Ni un creixement il·limitat, ni un consum desmesurat,
els pot voler Déu.
Tenim l’obligació d’informar-nos i de valorar seriosament la situació ambiental. I de pensar en la vida
de les futures generacions, a les quals hem de deixar
una terra acollidora, tenint cura de la integritat de la
Creació i del patrimoni de tota la Biodiversitat.
q

Josep Iborra és autor del llibre «L’Amazònia en perill. Anàlisi eticoecologica», Claret, Barcelona 2007.

responsables de l’escalfament planetari no són pas els
països amb un índex demogràfic més alt. Ho són els
països amb un patró de consum més alt. El creixement
de la població no és pas la causa principal de la crisi
ambiental: ho són la producció i el consum exagerats.
Al Brasil el creixement demogràfic ja es va reduir
un 40% entre 1981 i 1993, però això no va pas significar la reducció dels índexs de desforestació de l’Amazònia... El creixement econòmic va significar reducció
de la natalitat, però els anys amb un major índex de
creixement econòmic coincideixen també amb els anys
de major índex de destrucció de la selva...
El problema mediambiental fonamental és l’actual
model econòmic: la lògica interna del sistema d’acumulació del capital, que busca sempre el guany més
alt possible i arriba a posar el lucre per sobre de qualsevol altre valor, de seguretat o de prevenció.
Un grup de bisbes i pastors brasilers deia el 2006:
“L’accelerada i violenta agressió al medi ambient i als
pobles de la terra revela la crisi d’un model de desenvolupament que es recolza en el mite del progrés, que
es resumeix en els resultats econòmics i s’oblida de
les persones –sobretot de les més pobres- i de totes
les altres formes de vida” (Declaració Els pobres posseiran la terra).

235

20
10

Reptes de l’ecologia a les religions
Agenda Llatinoamericana

El fet que més està canviant la consciència de la
humanitat en l’actualitat és la “nova cosmologia”,
les ciències del cosmos i de la natura. Per primera
vegada, tenim una visió científica de l’Univers: el seu
origen, les seves dimensions, la seva evolució, les
galàxies, les estrelles, els planetes, la vida... i resulta
que és una visió ben diferent de la que en teníem.
Durant tota la història de la nostra espècie, no
hem pas gaudit d’aquesta visió. Les religions es varen
encarregar de suplir amb imaginació i superstició la
nostra ignorància col·lectiva i les nostres pors. Els
mites que varen crear varen complir un paper social
útil i important. El problema és que avui ja no es
poden continuar interpretant amb una “epistemologia
mística”, això és, creient-los “descripcions objectives
de la realitat”... Les religions varen imaginar un món
petit, pla, quiet, fix, creat directament per un Déu
“allà dalt, allà fora” que seria la raó última de tot.
Aquest “imaginari religiós” esclata fet miques davant la nova ciència. Avui no es pot ser persona d’avui
i continuar participant d’aquell imaginari, i aquest és
el conflicte global de l’ecologia amb les religions.
El “nou relat” que ens presenta la ciència —i que
avui és, per primera vegada, un relat científic, i el mateix per a tota la humanitat—, ens ofereix una nova
visió del món, desconeguda fins ara:
-un univers en moviment total i continu: res s’està
quiet, com havíem pensat sempre;
-en expansió: tot va començar com una gran explosió, i tot es continua expandint, inabastablement;
-en evolució i en desplegament: no és un cosmos
regit per lleis eternes immutables, sinó una cosmogènesi que es desplega des de dins;
-amb aparició de propietats emergents i d’autoorganització des del desordre del caos: el tot és major
que les parts i és a cada part...
-orientat envers la complexificació, la vida i la
consciència, que finalment floreix en l’ésser humà,
esdevé consciència col·lectiva, assumeix el cosmos
reflexivament i se’n responsabilitza, i
-lligat holísticament en xarxes de xarxes... en les
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quals cada partícula està relacionada amb totes...
Aquesta nova visió ens posa en un món molt diferent del que ens varen ensenyar les religions, i ens
canvia radicalment en diversos aspectes:
• Canvia la imatge de la natura, que:
-Ja no ens podem imaginar un únic escenari de la
història humana, que seria l’única cosa important...
-Ja no resulta acceptable una qualificació religiosa
negativa (pecaminosa) de la matèria i tot allò que s’hi
relaciona (carn, instint, sexe, plaer...).
-Ja no podem acceptar el supòsit mitològic d’un
“pecat original” que ho hauria contaminat tot ancestralment, sinó d’una “benedicció original”...
-En la cosmovisió actual no és pas possible acceptar un “segon pis”. Allò que es volia significar amb
aquest símbol només pot ser “en aquest mateix pis”.
No hi ha “metafísica” (o com a mínim no és necessari
ni obligatori creure-hi, encara que pugui ser útil imaginar-la...).
-Aquesta vida no pot ser només una il·lusió passatgera, una “prova”, en funció d’una altra vida, la
veritable i definitiva, la de més enllà de la mort, a la
qual un Creador ens hauria destinat... Les religions
de “salvació eterna” necessiten amb urgència donar
novament raó d’elles mateixes en el context mental
actual.
• Canvia la imatge de l’ésser humà:
-No venim de dalt, ni de fora, sinó de dintre, i de
sota, de la terra, del Cosmos; som el resultat actual,
la flor de l’evolució còsmica...
-No és pas veritat que siguem superiors, diferents
i aliens a la resta de la Natura, únics amb ment i esperit procedents directament de Déu...
-No som pas els “amos de la creació”, som una
espècie més, l’única capaç d’assumir responsabilitat.
-No podem pas viure separats de la Natura, com a
sobrenaturals, artificialment desnaturalitzats.
-No som pas “sobrenaturals”, sinó molt naturals,
o naturals fins on potser altres éssers no han arribat.

Som Natura, terra que sent, que pensa i estima, matè- Reptes
ria que en nosaltres arriba a la reflexió...
No és pas, doncs, només la imatge física del món
la que ha canviat, sinó tot ell: el seu origen, la seva
• Canvia la imatge de Déu:
arquitectura, les seves dimensions, la seva complexi-Una visió tan precària de la natura i del cosmos
tat, el seu sentit... I davant d’aquest canvi, les religicom la que ha tingut la Humanitat només podia donar ons, que elaboren tot el seu patrimoni simbòlic (catede si una imatge insuficient de Déu.
gories, teologies, litúrgia, dogmes, ritus, mites...) en
-La visió actual de la realitat ja no ens permet
el context del vell imaginari, apareixen profundament
imaginar un Déu allà fora, allà dalt, en aquest “segon antiquades, pertanyents a un món obsolet, llunyà, que
pis superior” del qual dependria el nostre. Avui veiem ja no existeix i que ni tan sols no resulta imaginable.
que no té cap sentit parlar de ni pensar en un “fora” El llenguatge de la religió tradicional perd sentit i sigo en un “damunt” del cosmos.
nificat, i fins i tot esdevé inintel·ligible per als joves.
-La idea d’un Déu separat de la creació, o transLes religions, que han servit a la humanitat durant
cendent, és un dels nostres principals problemes.
mil·lennis per a expressar la dimensió més profunda
-No té cap sentit un Déu antropomòrfic com nosal- de l’existència, semblaria que ja no serveixen...
tres: “persona” que pensa, decideix, estima i s’expresEn aquesta situació, les religions se senten desfasa com nosaltres... Déu, theos o Zeus de l’Olimp.
sades, i incompreses, sense captar amb claredat quina
-I pensar que és “Senyor”, Amo, Jutge premiador i n’és la causa. Sovint reaccionen defensant-se, repetint
castigador avui és clarament un antropomorfisme.
i reafirmant intemperantment la seva tradició sagrada,
-Si existís “la Divinitat” (dimensió real), només es les seves “veritats revelades”, “les “veritats eternes”...
podria trobar en l’única realitat còsmica...
quan allò que haurien de fer seria reinterpretar-les
Tornar al cosmos i a la natura
i adequar-les al llenguatge i als nous paradigmes
Sant Tomàs va dir que un error sobre la Natura
als quals hem accedit, abandonant aquells errors de
redunda en un error sobre Déu... Els errors que hem
perspectiva que tots hem patit per la ignorància de la
patit sobre la natura, i sobretot, la ignorància en
humanitat a la qual vàrem estar històricament sotmeaquest respecte, han estat màxims, pel que hem de
sos...
suposar que la imatge de Déu i d’allò religiós que ha
Els anys seixanta del segle passat varen ser un
sorgit d’aquest marc comporti grans deficiències que moment d’esperança i optimisme en el cristianisme en
avui estaríem en capacitat de esmenar.
general, quan semblava que s’obria a la possibilitat
Sembla clar que les religions han viscut d’esquena d’una profunda renovació interna, i a una reconciliació
a la natura, sobretot perquè han concentrat tota la
amb el món i amb els valors de la modernitat (ciènseva atenció en una petita “història sagrada” iniciada cia, democràcia, valor de la persona, llibertat religiosa
fa tan sols 3.000 anys, i que és l’única “revelació” que i altres llibertats, perspectiva dels pobres, etc.).
Però aquesta primavera aviat es va truncar, dahan tingut en compte.
vant el temor que produïa la commoció que suposava
L’explosió científica dels darrers temps és, sens
la renovació en curs. La por va vèncer, i els frens i
dubte, una nova “experiència reveladora”, en la qual
retrocessos que des d’aleshores s’han produït no han
allò diví de la realitat se’ns manifesta d’una manera
nova. No hi ha res en l’actualitat que estigui inspirant fet res més que distanciar més i més la societat resuna presa de consciència espiritual en el món com el pecte del cristianisme institucional. Són dotzenes de
milions les persones que han abandonat la religió les
nou relat de la nostra història còsmica. Les religions
darreres dècades a Europa, per exemple, al·legant que
necessiten sentir el kairós ecològic d’aquesta hora i
tornar-se’n cap al cosmos i la natura, per reconèixer- no podien acceptar una cosmovisió que els resultava
hi la nostra “història sagrada” i superar l’actual divor- superada, cercant la seva realització espiritual per
ci entre ciència i espiritualitat, entre religió i realitat. camins nous. Només una profunda reflexió en el camp
de l’ecologia i en el d’altres diversos “nous paradigAcceptat el repte de l’ecologia no és pas incloure la
mes” i una conseqüent i valent renovació teològica
“cura de la natura” entre els imperatius morals; és
més: és tota una “reconversió ecològica” de la religió. reobrirà l’esperança.
q
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Testimonis...
Chico Mendes

El Brasil només ha entès Chico Mendes pòstumament.
Nascut al seringal [plantació de cautxú] Porto
Rico, a Xapuri, quan tenia nou anys, el vailet Francisco
Alves Mendes Filho va començar a fer de seringueiro
[recol·lector de cautxú]: era la seva única opció, ja que
li va ser negada l’oportunitat d’estudiar. Fins al 1970, els
propietaris rurals als seringais no permetien l’existència
d’escoles. Chico Mendes no va aprendre a llegir fins als
20 anys.
Es va convertir en un defensor del bosc i dels drets
dels seringueiros, organitzant els treballadors perquè
protegissin el medi ambient, les seves cases i famílies
contra la violència i la destrucció dels propietaris, i va
obtenir suport internacional. L’any 1976 va iniciar una
forma de resistència anomenada “empates” [entrebancs],
accions col·lectives amb l’objectiu d’impedir (o “entrebancar”) l’acció dels treballadors encarregats de la tala
d’arbres. Un grup d’entre cent a dues-centes persones
(homes, dones i criatures) es dirigeix pacíficament als
acampaments i convenç els treballadors perquè abandonin les motoserres.
L’octubre de 1985 lidera la Primera Trobada Nacional
dels Seringueiros (CNS), del qual es torna el principal
referent. A partir d’aleshores, la lluita dels seringueiros,
sota el seu lideratge, comença a obtenir ressò nacional
i internacional, principalment amb la proposta d’”Unió
dels Pobles de la Selva”, que intentar unir els interessos
dels indis i dels seringueiros en defensa de la Amazonia.
L’any 1987, Chico Mendes comença a rebre la visita
de membres de l’ONU, a Xapuri. Rep premis i reconeixements (nacionals i internacionals), com una de les persones més destacades d’aquell any en defensa de l’ecologia,
com ara el premi Global 500, de la pròpia ONU.
Durant l’any 1988 continua la seva lluita recorrent
diverses regions del Brasil, fa conferències i participa en
seminaris i congressos, on denuncia l’acció depredadora
contra la selva i les accions violentes dels propietaris
rurals contra els treballadors de Xapuri. Es realitza el seu
gran somni: la implantació de les primeres reserves “extractivistes” creades a l’estat d’Acre, a més d’aconseguir
la desapropiació del Seringal Cachoeira, de Darly Alves
da Silva, a Xapuri. Des d’aleshores, s’agreugen les amenaces de mort. El 22 de desembre de 1988, Chico Mendes
és assassinat a la porta de casa seva. Però no les seves
idees ni els seus ideals.
Comissió Pastoral de la Terra Sul do Pará
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Dorothy Stang
Per què van matar la Dorothy?
La resposta rau en el fet que a l’Amazones hi ha dues
propostes de desenvolupament ben diferenciades: la de
l’”agronegoci” i l’extracció de minerals, que és excloent i
depredadora, i la de la preservació de la natura i la justícia social.
La política de l’”agronegoci” i de l’extracció de minerals està destruint tota la regió amazònica en una
cursa suïcida cap al lucre: desforestant il·legalment,
incendiant el bosc per plantar-hi herba, aterrant la selva
més rica del món per plantar-hi soja, i obrint immensos
cràters al cor de l’Amazònia per robar-ne els minerals.
I a l’altra banda del riu, entre els arbres, hi ha aquells que planten cara a aquesta política de mort, i que
estan disposats a parar l’avanç del monstre destructor i
a ajudar en la construcció d’una altra Amazònia, econòmicament sostenible, socialment justa i ecològicament
correcta.
La germana Dorothy formava part del moviment
popular. Ella creia que era possible viure en pau amb la
selva i treure’n el nodriment digne per a cada família de
l’Amazònia. A més, tenia la ferma convicció que “la mort
de la selva representa la fi de la nostra vida”.
La implantació del PDS (Projecte de Desenvolupament Sostenible) representava, en la pràctica, una reacció a la política de l’”agronegoci” i una seriosa amenaça
als lucratius privilegis dels poderosos.
Els PDS eren al mig del camí.
És per això que la Dorothy va ser assassinada covardament el dia 12 de febrer de 2005, amb nou trets, tres
dels quals van ser fatals i simbòlics: una bala al cervell,
una altra al cor, i una tercera a les seves parts més íntimes. Volien eliminar el pensament, el sentiment i la
procreació d’aquella dona petita, senzilla i velleta.
El seu cervell, el seu cor i el seu úter eren l’amenaça
al model econòmic instaurat en aquest país, sobretot
a l’Amazònia. La seva lluita no s’ha acabat amb la seva
mort: continua viva, tal com va dir un dels pagesos
d’Anapu:
“Han fet caure la Germana Dorothy,
però la seva llavor no s’ha mort: ja ha germinat.”
Comitè Dorothy Stang

...de la Causa Ecològica
Fray Luiz Cappio
Bisbe de Barra, BA, Brasil

Salvar un riu, Causa per la qual arriscar la vida
L’any 2005, Don Cappio va estar sense menjar (és a dir, va fer una vaga de fam) durant onze dies, a Cabrobó, a
l’estat de Pernambuco, per protestar contra el transvasament del riu São Francisco, en defensa de la revitalització de
la conca del riu i d’un projecte de convivència amb el semiàrid. El 2007 va fer una segona vaga de fam, durant vint-iquatre dies, a Sobradinho, a l’estat de Bahia, al peu de la presa de Sobradinho, l’estany artificial més gros del món.

Quin món els deixarem, als nostres fills i néts?
“Déu sempre perdona. Els éssers humans, de tant
en tant. La natura, en canvi, no perdona mai.” Si
l’agredim, tard o d’hora ens donarà la seva resposta.
La vida no s’improvisa pas. En tan sols cinc minuts
tirem a terra un arbre centenari. Però caldran més de
cent anys perquè en tinguem un altre de semblant.
Això si tenim la cura d’haver-ne plantat un altre.
És una qüestió de consciència, de pertinença. De
saber que aquest planeta és la nostra llar. I que en
formem part. Ens l’han entregat perquè hi vivim, i usufructuem els seus béns i riqueses. Perquè tinguem cura
que els béns que hi són presents es puguin perpetuar,
i que les generacions futures, com ara nosaltres, també
el puguin tenir ple de vida.
El riu São Francisco és el pare i la mare de tot un
poble. És el que garanteix l’aigua que beuen milers
d’éssers humans. I mengen el peix del seu cabal i
s’alimenten dels fruits de les terres banyades per les
seves aigües. El riu São Francisco és el generador de
vida per a innombrables altres vides. El Vell Chico no es
pot morir. De la seva vida, en depèn la vida de milions
d’altres éssers.
Al Brasil, hi ha rius força més grossos que el São
Francisco. Però el que el diferencia de la resta és el fet
de recórrer el semiàrid brasiler, una regió on no plou
gairebé mai. D’aigua en tenim amb relativa abundància,
però concentrada en uns quants rius i en la immensa xarxa de preses existents. Necessitem urgentment
distribuir aquesta aigua concentrada a les poblacions
disperses arreu del semiàrid. Democratitzar l’aigua és
una tasca essencial per a la manutenció de la vida, ja
que ningú se’n pot estar, de l’aigua.
Si el projecte de transvasament d’aigua del riu São
Francisco tingués com a objectiu la distribució d’aigua
per a les poblacions disperses, seríem els primers a
estar d’acord amb el projecte. A donar-li suport incondicionalment. Però la prioritat del projecte de transva-

sament és donar seguretat hídrica en funció dels grans
projectes agroindustrials. L’ús econòmic de l’aigua,
abans de complir la seva funció (que és la de calmar la
set humana i animal), torna el projecte antiètic i inverteix les prioritats pel que fa a l’ús de l’aigua.
El riu São Francisco imita el sant del seu nom. Sant
Francesc va néixer d’una família acomodada. Quan va
veure el patiment dels pobres del seu temps, va deixar
tota la riquesa de la seva família i se’n va anar a viure
entre els pobres i entre els pobres dels més pobres:
els leprosos. S’hi va dedicar en cos i ànima al llarg de
tota la seva vida. El riu São Francisco neix a la serra
da Canastra, al sud-oest de l’estat de Minas Gerais, una
de les regions més riques del Brasil. Podria anar cap a
l’est o cap al sud, regions igualment riques. Però no:
fa un revolt i es dirigeix cap al nord-est. Col·loca tota
la seva potencialitat al servei dels pobres del sertão
brasiler. És per això que diem que el riu São Francisco
és el pare i la mare d’un poble: aquell que supleix les
seves necessitats bàsiques, primordials.
Riu viu, poble viu. Riu malalt, poble malalt. Riu
mort, mort d’un poble. Ser pastor a les valls del riu São
Francisco és garantir la vida (i una vida abundant) dels
seus habitants. Per als seus habitants, una “vida abundant” vol dir una vida que depèn del Vell Chico.
Davant de les innombrables agressions provocades
al nostre riu (agressions que són, alhora, causa de malaltia i de mort), el pastor no pot romandre callat. La
seva missió, el seu deure ha de ser alçar la veu, posar
les seves forces per tal de garantir la vida al riu, perquè
la vida del riu és la vida del poble. És per aquest motiu
que, davant de totes les amenaces de mort causades al
riu i al poble, el pastor s’aixeca, alça la veu, arrisca la
vida, ja que “allà on la raó s’extingeix, la bogeria és el
camí”. A fi de salvar el Vell Chico, salvar la biodiversitat, salvar els pobles de la riba, els éssers humans, el
planeta, val la pena donar la pròpia vida. Val la pena
morir “perquè tinguin vida i vida en abundància”.
q
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2050 a la vista
Som massa gent? Preocupació pel planeta i pels pobres
Verónica Calderón
El País, Madrid
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d’emissió de gasos d’efecte hivernacle faria impossible
viure al planeta el 2050”.
Qui ocuparà la Terra aleshores? La població en
els 49 països més pobres del món es duplicarà, de
840 milions fins als 1.700 milions de persones, segons aporta l’informe Perspectives sobre la població mundial, difós el 2008 i elaborat per la Divisió
d’Investigació Demogràfica i Població Mundial de
l’ONU.
Els països desenvolupats, en contrast, no patiran
un canvi significatiu en la seva població: de 1.230
milions d’habitants el 2009 a 1.280 milions el 2050.
Fins i tot, Japó, Geòrgia, Rússia i Alemanya perdran
un 10% de població. El científic i escriptor britànic
Fred Pearce opina que el problema no rau en quants
som, sinó en la manera com repartim els recursos. “És
evident que el problema és el consum excessiu dels
països desenvolupats i no pas la superpoblació dels
més pobres”, afirma.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Somos/demasiados/elpepusoc/20091106elpepisoc_1/Tes

Superpoblació
La gravetat de la crisi alimentària, l’augment inusitat de la població als països menys desenvolupats
i els efectes del canvi climàtic són algunes raons
per repetir la mateixa frase: “Som massa gent”. I en
serem més. El 2012, la població mundial arribarà als
7.000 milions de persones. El 2050, a la Terra n’hi
haurà 9.100 milions. La gran majoria dels nous habitants viuran en països pobres. Segons càlculs de
l’ONU, el 2050, la població espanyola per exemple,
serà pràcticament igual que el 2009: uns 42.8 milions
d’habitants, molt lluny del creixement previst per a
països com Níger, Somàlia i Uganda, les poblacions
dels quals creixeran els propers 40 anys cap al 150%.
La població en els països desenvolupats es mantindrà
pràcticament igual i en alguns fins i tot disminuirà.
En canvi, les nacions més pobres del món tindran un
creixement accelerat. Dels 2.400 milions de persones
més que hi haurà al món el 2050, el 98% viurà en
països pobres. Hi ha espai i recursos per a tothom?
Les taxes de natalitat han disminuït en un 50%
els darrers 30 anys, i s’espera que encara es redueixin
més. Fins i tot en els països més pobres del món,
la natalitat es reduirà a la meitat. Les previsions de
l’ONU coincideixen que la tendència es mantindrà. El
2050 es preveu que la fertilitat mundial sigui de tan
sols 1,85 nens per dona. Sense els mètodes anticonceptius, la població mundial creixeria fins als 11.000
milions de persones el 2050. Els controls de natalitat
han estat fonamentals. Però no són, ni de bon tros,
l’única solució.
Des de fa més de 200 anys, l’advertència ja era
explícita: l’anglès Thomas Malthus advertia en el seu
cèlebre Assaig sobre el principi de la població que els
recursos naturals serien insuficients per proveir la població mundial. La investigadora Rosamund McDougall, directora adjunta de l’ONG Fons per a una Població
Òptima (OPT, en anglès) adverteix que “més de 9.000
milions de persones tindrien un impacte terrible sobre
la Terra, no només en la qualitat de vida. La quantitat

Emissions de diòxid de carboni
Als EUA el consum d’una persona emet 20 tones
de diòxid de carboni cada any, l’equivalent de dos
europeus, quatre xinesos, deu hindús i 20 africans. El
80% de la població pagaria les conseqüències econòmiques i ambientals del consum d’un 20%. Stephen
Pacala, director de l’Institut Ambiental de la Universitat de Princeton (EUA), calcula que els 500.000 habitants més rics del món –prop d’un 0.7% de la població
actual– són responsables del 50% de les emissions de
diòxid de carboni del món.
I la situació només farà que agreujar-se en els
propers anys. “El repte és, en realitat, que els recursos
es reparteixin d’una manera més equitativa. Els efectes sobre el medi ambient són extremadament difícils
de revertir a través de les taxes de natalitat”, adverteix Pearce. “Encara que reduíssim a zero la fertilitat
al món, les emissions de gasos amb efecte hivernacle
s’haurien de rebaixar, com a mínim, un 50% a mitjans
de segle”, explica.

Fam
A més dels efectes del canvi climàtic, els països
menys desenvolupats s’enfronten a la fam, la causa directa o indirecta d’un 58% del total de morts
del món segons un estudi de l’ONU difós el 2004.
L’Institut de Recursos Mundials (WRI, en anglès) va
advertir la setmana passada que el 2050 hi haurà 25
milions de nens desnodrits al món, que s’afegiran als
150 milions que pateixen fam actualment. Els nivells
de pobresa continuaran augmentant: entre 1981 i
2001, el nombre de persones que vivien amb menys
d’un dòlar diari a l’Àfrica subsahariana es va duplicar.
De 164 milions a 316 milions; i els propers 40 anys,
dos terços de la població mundial viurà en països en
vies de desenvolupament.
El fet és que avui dia, mil milions de persones
(una sisena part de la població mundial) pateixen
fam. El 2050, seran 1.700 milions, un 18% de la població prevista per aleshores. A més del deteriorament
ambiental, els conflictes i el baix desenvolupament
causen l’escassetat d’aliments. Els agricultors africans utilitzen l’equivalent a l’1% del fertilitzant que
empra un agricultor en un país ric. I mentre en els
països pobres es consum una dieta basada en vegetals, els rics consumeixen menjar que menja vegetals.
Per produir un quilo de carn calen, com a mínim, 10
quilos de farratge. Un nord-americà consumeix una
mitjana de 120 quilos de carn a l’any; mentre que en
els països en vies de desenvolupament, la mitjana és
de 28 quilos.

a les seves finances”, observa l’informe. La FAO també
assenyala que per combatre la fam, el món hauria
de produir el 2050 un 70% més d’aliments que en
l’actualitat.
El repte no és nou. L’anomenada “revolució verda”
va aconseguir duplicar la producció d’aliments entre
1960 i 1990. I, actualment, encara hi ha un 60% de
terra fèrtil al món. Però què garanteix als països pobres un desenvolupament sostenible en els propers
anys? Pearce i Pacala coincideixen que un bon inici
és la inversió. Un informe del Ministeri de Desenvolupament Britànic va calcular el 2008 que per reduir la
fam al món caldrien, com a mínim, uns 900 milions
de lliures (uns 1.504 milions de dòlars) per garantir
el desenvolupament i les tecnologies necessàries per
afavorir l’agricultura en els països més pobres.

“La cooperació marcaria una diferència significativa”, afirma Stephen Pacala. “Les fams es deuen, en
la majoria de les ocasions, al pobre desenvolupament
dels països i a que la producció ha estat insuficient”,
comenta. La manca de tecnologies que desenvolupin
l’agricultura en els països menys desenvolupats i els
efectes de la crisi econòmica global empitjoren les
circumstàncies.

Urgència de mesures eficaces
El pressupost de la FAO va sumar el 2008 uns 870
milions de dòlars. El 2009 va pujar lleugerament, fins
a 930 milions de dòlars. En comparar la xifra amb els
700.000 milions de dòlars que el govern dels EUA va
destinar per evitar la fallida del banc d’inversió Bear
Stearns, les hipotecàries Freddie Mac i Fannie Mae
i l’asseguradora AIG el setembre de l’any passat, el
pressupost mundial dedicat a combatre la fam tot just
representa un 2% d’aquesta xifra.
Els líders reunits a la cimera del G-20 celebrada a
Pittsburgh (setembre del 2009) van acordar destinar
uns 2.000 milions de dòlars a ajudes per combatre
la fam al món, però un estudi publicat per l’Institut
Internacional per a la Investigació de Polítiques
Agràries difós l’octubre assenyala que és insuficient.
“Calen com a mínim, uns 7.000 milions de dòlars
anuals per a la investigació agropecuària i la millora
de la infraestructura rural en els països. Si es continua amb una política que privilegia els guanys, les
conseqüències seran desastroses”, adverteix Gerard
Nelson, un dels autors de l’informe.

L’Organització de les Nacions Unides per a
l’Agricultura i l’Alimentació (FAO, en anglès) va advertir el 2008 que la despesa anual en aliments importats en els països més pobres podria suposar quatre
vegades més que el 2000. “Per als consumidors més
pobres, que gasten un 60% de la seva despesa habitual en menjar, l’augment significa un cop brutal per

La prioritat per resoldre la fam, un greu efecte del
mal repartiment de recursos al món, tampoc és nova.
El 1972 Dick Cavett, en una entrevista a John Lennon,
va preguntar-li sobre els efectes de la superpoblació,
que va ser clar en definir el primer pas: “Tenim prou
menjar i diner per alimentar tothom. Hi ha prou espai,
i n’hi ha que fins i tot van a la Lluna”.
q
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El Déu en qui no crec
Més de 40 anys després

JUAN ARIAS

Río de Janeiro, RJ, Brasil
Conegut corresponsal d’“El País”, l’autor va escriure amb aquest títol un article, ja fa més de 40 anys, que va
tenir tant d’èxit, que es va haver de convertir en un llibre, el qual fou traduït després a deu idiomes, i que encara
es continua reeditant. Expressava un salt en la consciència religiosa de la societat del temps del Concili Vaticà II.

El meu llibre El Déu en qui no crec, abans d’aparèixer com a llibre, fou objecte d’un article aparegut
amb gran escàndol a la primera pàgina del desaparegut vespertí de Madrid, PUEBLO. D’això fa més de 40
anys. Eren els temps durs de la dictadura franquista,
amb censura als diaris. En aquella ocasió degueren
pensar que es tractava de quelcom religiós i ho van
deixar passar, sense llegir-ho, certament. Al final va
ser objecte d’escàndol fins i tot per l’aleshores arquebisbe de Madrid Monsenyor Morcillo, que em va cridar
per cantar-me les quaranta.
Com m’atrevia a dir, es devia preguntar, que no
s’hagi de creure en “el Déu que envia a l’infern”, o en
“el Déu que no necessita de l’ésser humà”, o en “el
Déu que estimi el dolor”, en “el Déu a qui no tinguin
por els rics”, etc.? Eren 99 imatges falses de Déu,
que van ajudar molts a pensar, en aquell ambient de
caverna de l’Espanya dictatorial. Per exemple, a un
matrimoni jove que m’escrigué dient-me que ells eren
ateus però que havien retallat el meu article per tal
que si algun dia els seus dos fills petits decidien creure, que ho fessin en aquell Déu “incapaç de condemnar la sexualitat”.
Ara fa 40 anys, el títol d’aquell article va donar
vida al meu primer llibre, publicat a Asís per Cittadella
Editrice. Jo m’oposava a la seva publicació. Tenia poc
més de 30 anys i a Itàlia no em coneixia ningú. El
llibre, no obstant, va ser el més traduït dels meus. Va
sortir en més de deu idiomes, entre els quals el coreà
i l’indonesi. Avui mateix, quan veig que el llibre es
continua publicant a diversos països, em pregunto el
perquè. El difunt cardenal Giovanni Benelli, em deia
que era un fruit del Concili Vaticà II que havia acabat
amb aquelles imatges negatives del Déu del temor.
Avui potser afegiria unes altres imatges noves
negatives de Déu a aquell catàleg. En 40 anys les
coses han canviat molt, però crec que continua viva
en molts cors l’esperança en un Déu que no condemni,
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en el Déu de la compassió entesa etimològicament: el
Déu que pateix amb l’ésser humà, en el Déu del perdó,
el Déu que estima el nostre fang, les nostres misèries,
com les mares. En el Déu que s’interessa pel nostre
planeta Terra, per tots els desheretats del món; per
tots els humiliats; per tots els diferents.
Avui, mentre creix l’agnosticisme, curiosament,
creix també la recerca d’una imatge diferent de Déu,
sense etiquetes, amb qui l’ésser humà modern, com el
Job de la Bíblia, es pugui enfadar, demanar explicacions i fins i tot queixar-se, com Jesús a la creu, d’haver
abandonat l’ésser humà al seu destí.
No és pas Déu qui està en crisi. Són aquestes
falses imatges de Déu que hem forjat amb la nostra
estreta visió del misteri, d’allò diví, d’una fe estèril ja
incapaç de moure les muntanyes. El Vaticà II va remoure moltes de les falses imatges de Déu. Va arribar
a defensar que la culpa de l’ateisme en el món eren
les deformacions que els creients havíem fet de Déu i
del seu fill Jesús. Encara en queden, no obstant, moltes per desemmascarar.
Encara mantenim un cert paternalisme i una certa
religió del poder en relació a la figura de Déu. Paraules clau del missatge cristià han acabat prostituïdes.
Fins i tot la formidable paraula “misericòrdia”, que
Jesús, seguint Osees, preferia a la de “sacrificis”, ha
perdut la seva força perquè s’ha interpretat en clau
de poder, referida a Déu. És Ell qui es compadeix de
l’ésser humà, perquè ell és el misericordiós, superior en la seva bondat. Jesús va pensar, no obstant,
en la misericòrdia com en la moderna “solidaritat”.
D’aquesta manera, la clau de la misericòrdia no és pas
la bondat de Déu envers l’ésser humà al qual ajuda,
sinó que som els éssers humans els que hem de ser
“solidaris” amb els demés, no pas perquè som superiors als qui oferim la nostra misericòrdia, sinó perquè
som iguals en dignitat, tots germans d’una mateixa
raça, encunyada amb la imatge del Creador. Ningú és

superior a ningú en la lògica misericordiosa de Jesús.
Si de cas, el que d’alguna forma es consideri superior,
ha de rentar els peus als demés, per tal que quedi en
evidència que ningú és superior a ningú.
Passa el mateix amb la paraula “perdó”. Qui perdona es posa per damunt del perdonat. Altre cop es
tracta d’una relació de poder. Jesús, a la creu, va
donar un exemple magnífic de com s’ha de perdonar
sense humiliar, sense sentir-se superior: “Perdona’ls,
perquè no saben què fan”. No els perdona, mostrantse superior als que el crucifiquen, sinó que els excusa:
no sabien què estaven fent, per tant no necessiten ser
perdonats.
Joan XXIII en el seu testament també va afirmar
que no necessitava perdonar a ningú, perquè “no
s’havia sentit mai ofès per ningú”.

És la sublimitat de l’amor. Són aquestes les noves
cares del Déu que difícilment rebutjarien, al menys
com a concepte, ni els agnòstics ni els ateus, i que
servirien en el nostre món modern, amassat encara
per la llei eterna de la violència, de les enveges, dels
odis mutus, de les ambicions, per descansar a la platja amable d’un Déu diferent al que sempre els han
presentat, que no és pas el Déu de les lleis –Jesús
arremeté contra el dissabte-, ni el Déu burocràtic
del dret Canònic, sinó el Déu que no exigeix a l’ésser
humà res més ni res menys que ser fidel a la veu de
la pròpia consciència que, per cert, és més severa i
exigent que totes les lleis promulgades pels humans. I
que, com deia el convers cardenal Newman: “És millor
equivocar-se seguint la pròpia consciència que no pas
encertar en contra seu”.

El Déu en qui no crec (Juan Arias)
Jo mai creuré en:
El Déu que “sorprengui” l’home en un pecat de debilitat.
El Déu que condemni la matèria.
El Déu que estimi el dolor.
El Déu que posi llum vermell a les alegries humanes.
El Déu mag i bruixot.
El Déu que es fa témer o no es deixa tutejar.
El Déu que es faci monopoli d’una església, d’una raça,
d’una cultura o d’una casta.
El Déu que juga a condemnar.
El Déu que «envia» a l’infern.
El Déu incapaç de perdonar allò que molts homes condemnen.
El Déu incapaç de comprendre que els nens s’han d’embrutir i són oblidadissos.
El Déu que exigeix a l’home, per creure, renunciar a ser
home.
El Déu a qui no temen els rics a la porta dels quals hi
trobem fam i misèria.
El Déu al qual adoren els que van a Missa i continuen
robant i calumniant.
El Déu que no sabés descobrir ni un bri de la seva bondat, de la seva essència, allà on vibri un amor per
equivocat que sigui.
El Déu que condemni la sexualitat.
El Déu per a qui fos el mateix pecat complaure’s amb la
vista d’unes cames boniques que calumniar i robar
als demés o abusar del poder per prosperar.

El Déu morfina per a la reforma de la terra i només
esperança per a la vida futura.
El Déu dels que creuen que estimen Déu perquè no
estimen ningú.
El Déu que doni la guerra per bona.
El Déu dels que pretenen que el mossèn ruixi amb aigua beneïda els sepulcres blanquejats dels seus jocs
bruts.
El Déu que negués a l’ésser humà la llibertat de pecar.
El Déu a qui li falti perdó per a algun pecat.
El Déu que acceptés i donés per bo tot allò que en
diuen els capellans.
El Déu que posi la llei per sobre de la consciència.
El Déu que prefereixi la puresa a l’amor.
El Déu que no es pugui descobrir en els ulls d’un nen o
d’una dona bonica o d’una mare que plora.
El Déu que es casi amb la política.
El Déu que aniquilés per sempre la nostra carn en
comptes de ressuscitar-la.
El Déu que acceptés per amic a qui passa per la terra
sense fer feliç ningú.
El Déu que en abraçar l’ésser humà aquí a la terra no
sabés comunicar-li el gust i la felicitat de tots els
amors humans junts.
El Déu que no s’hagués fet veritablement humà amb
totes les seves conseqüències.
El Déu en el que jo no pugui esperar contra tota esperança. (...)
Sí, el meu Déu és... l’altre Déu.
q
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Religió: l’Ambivalència del sentit
Pedro A. Ribeiro de Oliveira

Juiz de Fora, MG, Brasil

La història de la humanitat mostra sovint la religió
col·locada al servei dels poderosos, però també se la
pot trobar en moltes lluites d’alliberament. De vegades, la mateixa religió es troba a totes dues bandes
del conflicte: una banda dóna suport a la metròpoli
colonial, i l’altra als moviments nacionals; en nom del
mateix Déu es beneeix el capital i es recolza la lluita
operària. La mateixa Bíblia legitima la dictadura i la
resistència popular... Fixem-nos en el que la sociologia
ens en pot dir:
La religió com a llenguatge
Pel fet de ser un conjunt de ritus i de creences, la
religió és el llenguatge que comunica l’humà i el sobrenatural. Com tot llenguatge, és al mateix temps un
mitjà de comunicació i de pensament. L’interès de la
sociologia per l’estudi de la religió rau justament en el
fet que aquesta és un “sistema de pensament” capaç
de donar “sentit” a tot el que hi ha o hi haurà. Per a
la religió, tot s’inscriu en el misteriós ordre còsmic que
tan sols ella és capaç de desxifrar. Com diuen les parelles d’enamorats: “el nostre amor estava escrit en les
estrelles”. Desxifrar el sentit de l’existència –“qui sóc,
d’on vinc, cap on vaig”– és el camp propi de la religió.
Per tal d’elaborar les seves narratives de sentit, la
religió recorre a categories que li són peculiars: sagrat
i profà, material i espiritual, etern i temporal, el que
és del cel i el que és de la terra, benedicció i maledicció, i d’altres dicotomies per l’estil. Aquestes són els
fonaments de les narratives que donaran sentit a l’experiència viscuda. La força de la narrativa plausible i
convincent –és a dir, rebuda com a vertadera– es troba
en la seva capacitat de guiar els comportaments i de
definir el bé i el mal, la veritat i l’error. Pot fer que
les persones donin la seva vida com a testimoni o, en
sentit invers, pot fer que matin qui s’oposi a la seva
veritat. Però (i aquí resideix la seva flaquesa) la religió
només té força en la mesura en què la seva narrativa
de sentit és acatada. D’aquí la necessitat de reinventar
les narratives per respondre a les formes d’existència
en constant canvi. Una religió que només fa que repetir les antigues narratives perd la credibilitat, es torna
incapaç d’influir la gent i acaba cedint el lloc a una
altra religió més adequada a la realitat del moment.
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Però el sentit per a l’existència està lluny de ser
una necessitat únicament psicològica. Quan es pregunta “qui sóc? d’on vinc? cap on vaig?”, la persona no
busca tan sols una resposta individual, sinó un sentit
per a la seva existència en tant que forma part de la
societat. I és aquí on rau la importància sociològica
de la religió: en la mesura en què la narrativa de sentit
s’aplica a atributs determinants per la condició social
–com ara la riquesa, el poder i el prestigi–, aquests
atributs passen a ser considerats com a resultants d’un
designi diví que ha de ser acceptat amb resignació. En
aquest sentit, la religió és una força estructuradora de
la societat: aplicada a les relacions socials, transforma
l’“és així” en “ha de ser així” o en “no pot ser així”.
En la mesura en què les narratives religioses es
difonen entre els membres d’una determinada societat, aquestes amotllen el seu comportament per mitjà
d’hàbits adequats a la manutenció de l’ordre establert.
En fer-ho, la religió exerceix la funció social i política
de legitimar, per efecte de la consagració, les relacions
de poder entre grups, gèneres, classes o ètnies. La
història de “la nostra Amèrica” és plena d’exemples de
com la religió ha servit per mantenir l’ordre establert
pels colonitzadors: qui s’oposava a les institucions i a
l’ordre vigent estava en contra de la voluntat de Déu
–interpretada per la jerarquia de l’Església, és clar.
Treball religiós
S’equivoca, tanmateix, qui veu solament aquest
costat de la religió i no s’adona que –com qualsevol
realitat històrica– té un altre costat. La religió no és
pas un reflex automàtic, més o menys mistificat, de les
estructures socials o dels interessos econòmics d’un
grup (tal com afirma el materialisme vulgar), sinó el
resultat d’“un treball religiós”. Aquest concepte, ideat
per Pierre Bourdieu l’any 1971, ens obre els ulls cap a
la complexitat de la religió sota el punt de vista sociològic. Sempre que algú, quan du a terme un ritual
o expressa una creença, atribueix un sentit sagrat a
alguna cosa o esdeveniment, i això es torna un ritual
o creença d’un grup, per petit que sigui, aquesta persona realitza un “treball religiós”.
La religió ha de ser sociològicament entesa com
el resultat d’un treball religiós que es reprodueix al

llarg del temps. Convé destacar que això no nega la
possibilitat que el treball religiós –que és essencialment humà– pugui ser fruit d’una revelació o inspiració divines, però aleshores ja deixaríem el camp de
la sociologia per entrar en el camp de la fe. Jesús de
Natzaret, per exemple, va realitzar un treball religiós
en proclamar que el Regne de Déu ja s’estava duent
a terme en la història humana. Els seus seguidors,
reproduint aquest anunci, també realitzen un treball
religiós. D’altres profetes i sacerdots, quan ensenyen
d’altres doctrines, també fan un treball religiós. I no
és competència de la sociologia dir quin d’ells és fruit
de la inspiració divina o quin d’ells és el més vertader.
Com que la narrativa de sentit és fruit d’un treball
religiós, aquesta està condicionada pel lloc social de
seu productor. No és el mateix anunciar el Regne de
Déu vivint entre camperols i artesans de Galilea, que
sent sacerdot al temple de Jerusalem. O, prenent un
exemple actual, dues religioses de la mateixa congregació probablement anunciaran l’evangeli de manera
ben diferent si l’una viu en un barri pobre i l’altra en
una comunitat que atén joves de classes benestants.
Aquest condicionament no pot ser vist com a determinista, però tampoc s’ha de subestimar: tot treball
de religió és condicionat pel medi social on es du a
terme.
La religió davant d’interessos en conflicte
En qualsevol societat hi ha interessos en conflicte,
perquè no tot el que és bo per a una part ho és per a
l’altra. És per això que un grup, quan es torna dominant, necessita convèncer els altres que el seu interès
coincideix amb l’interès general: el colonitzador es
presenta com aquell que ve per civilitzar els pobles
endarrerits; el gran propietari diu que ofereix feina a
qui no en té; l’home justifica el seu poder mostrant-se
com a protector de la dona que ell mateix fragilitza...
L’estratègia és que el costat dominant cregui que l’ordre establert també és bo per a l’altre, de tal manera
que aquest no es revolti.
En aquesta estratègia la religió pot ser molt útil
per al costat dominant. Al capdavall, els rics no en
tenen prou de ser rics, sinó que volen sentir-se mereixedors de la seva riquesa. Volen que la religió els asseguri que són rics perquè han estat beneïts per Déu,
perquè els seus pares van fer el bé, o perquè han estat
escollits per Déu per governar la resta del món. També
volen que la religió digui als pobres que seran recompensats pels seus sofriments a la terra, sempre i quan

no es rebel·lin. Qui fa aquesta mena de treball religiós
i produeix una narrativa de sentit convincent rep tots
els favors dels dominants: prestigi, honors, excel·lents
donatius i tot allò que cal per a portar una vida sense
preocupacions financeres.
En canvi, per al costat dominat tot és ben diferent, ja que l’interès de qui pateix opressió és,
en primer lloc, alliberar-se’n. La narrativa religiosa
que li agrada és aquella que basa la seva esperança
d’alliberament. Però qui farà aquesta classe de treball
religiós? A diferència dels dominadors, els dominats no
tenen recursos financers per sostenir algú que elabori
aquesta narrativa de manera sistemàtica, refinada,
amb fonamentació erudita. En general, la part dominada només pot comptar amb els propis membres del seu
grup o amb persones que, tot i ser oriündes dels grups
dominants, opten pels pobres com una opció de classe
social. És a dir: es posen al seu servei. És per aquest
motiu que les narratives de sentit del costat dominat,
en general, sorgeixen amb la forma d’autoproducció
religiosa: gent sense formació teòrica especialitzada
però de gran sensibilitat envers la vida amenaçada,
teixeixen narratives de sentit veritablement revolucionàries, ja que deslegitimen l’ordre establert, desmistifiquen la seva sacralitat i assenyalen la seva hipocresia. Quan aquestes narratives populars troben el
recolzament teòric d’intel·lectuals que es converteixen
a la causa dels dominats, augmenten tan la seva força
dins la societat que es tornen capaces de canviar les
pròpies estructures socials de dominació.
Aquest potencial revolucionari de la narrativa religiosa elaborada a partir del costat socialment dominat
provoca temor als dominants, que ho fan tot per silenciar-la. La folclorització de les religions populars, el
menyspreu per les religions indígenes i afroamericanes,
així com la persecució de les teories de l’alliberament i
del diàleg interreligiós, són la cara religiosa d’un conflicte social que té interessos de classes en oposició.
Per acabar, la sociologia ens ajuda a adonar-nos
d’on rau el factor que col·loca la narrativa de sentit
de la religió a favor de qui domina o a favor de qui
busca l’alliberament: és la posició social de qui porta
a terme aquest “treball religiós”. El mateix llenguatge
que legitima la dominació pot legitimar la rebel·lió.
Tot depèn de qui fa la narrativa i de com la fa. Però
la sociologia s’absté de jutjar qui fa la narrativa més
vertadera, perquè això ja es veu a la pràctica: “pels
fruits es coneix l’arbre”.
q
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el teisme, un model Útil però no pas absolut per «imaginar» Déu

Creure o no creure «en déu» ja no és la qüestió, sinó en quin Déu creure
José María VIGIL
Panamá, Panamá
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els follets i els esperits ja no són necessaris, els miracles desapareixen, i fins i tot es tornen increïbles.
Bultmann dirà: no es pot ser modern i creure en el
món d’esperits tradicional.
No només la ciència, la psicologia social també
ens transforma: l’ésser humà modern adult no se sent
a gust davant d’un Déu paternalista tapaforats (Torras,
66). Bonhoeffer dirà: “Déu es retira, ens fa una crida a
viure sense ell, en una santedat laica”.
Si en el segle XVIII va començar l’ateisme, en el
segle XX es va multiplicar per 12: va ser l’opció “religiosa” que més va créixer. Augmenten els “a-teus”,
els “sense-Déu”, que no són pas persones de mala
voluntat que vulguin combatre Déu, sinó persones a
les quals Déu no els resulta creïble, ni tan sols intel·
ligible. La idea clàssica “déu” es comença a qüestionar.
Nous replantejaments de la qüestió
El cristianisme occidental dels segles XVIII-XIX va
interpretar l’ateisme com a anticlericalisme, i en part
tenia raó. Però més endavant reconeixeria que una
altra gran part de raó la tenien els crítics ateus: “els
cristians hem velat més que no pas revelat el rostre de
Déu” (Vaticà II, GS19). Hem defensat males imatges
de Déu, i ara som molts cristians els que reconeixem
que “jo tampoc crec en aquest Déu en el que no creuen els ateus” (Arias, 42).
Però avui dia estem fent un pas més: el mateix
concepte de “déu”, fins i tot purificat de les males
imatges, és un concepte limitat, i d’acceptació no
universal. Més: hi ha qui creu que certs conceptes de
déu, fins i tot són perniciosos, doncs transmeten idees
profundament equivocades a la Humanitat. Baltodano
(210) considera urgent canviar la imatge de Déu al seu
país, perquè la imatge comuna que se’n té, li fa mal.
La qüestió, és nova, i molt seriosa: ¿quin estatut donem al concepte “déu”?
JUTJAR:
La idea de “theos” té els seus problemes
Comencem reconeixent-ne alguns:
- l’“objectivització” de déu: és “un ésser”, molt
especial, però un ésser concret, un “individu”... que
viu al cel, allà dalt, allà fora... La immensa majoria

Les cites entre parèntesi es refereixen a pàgines d’aquesta mateixa Agenda.

VEURE:
Una llarga però no pas eterna història de la idea “Déu”
Els antropòlegs insisteixen que l’homo sapiens ha
estat homo religiosus des del començament. Aquest
primat va començar a ser “humà” quan va passar a
necessitar un sentit per viure, i va passar a percebre
una dimensió espiritual, sagrada, misteriosa...
Ens pensàvem que aquesta dimensió religiosa
dóna com a relació necessària un “Déu”, però avui sabem que no ha estat pas sempre així. Ara tenim dades
que demostren com durant tot el Neolític (70.000 a
10.000 aC) els nostres avantpassats adoraven a la Gran
Deessa Mare, confusament identificada amb la Natura.
La idea de “déu” és posterior, de l’època de la revolució agrària (fa 10.000 anys). El déu guerrer, masculí,
que habita en el cel i estableix aliances amb la tribu...
és una idea divina recent, que es va generalitzar i es
va imposar majoritàriament en les religions “agràries”.
El concepte grec de déu (“theos”) marcaria Occident més tard: és el “teisme”, una forma de concebre
allò religiós centrant-ho tot en la figura de “déu”. Els
déus viuen en un món damunt del nostre, i són poderosos, però tenen passions humanes. Els filòsofs grecs
criticaran aquesta imatge massa humana dels déus. El
cristianisme també purificarà la seva imatge de déu,
que continuarà essent, malgrat tot, força antropomòrfica: Déu estima, crea, decideix, es penedeix, intervé,
perdona, redimeix, salva, té un pla... com nosaltres
que, al cap i a la fi, estem fets a la seva imatge i
semblança. Aquest Déu totpoderós, Creador, Causa
primera, Senyor, Jutge... va quedar en el centre de la
cosmovisió religiosa occidental, com l’estrella polar
del firmament religiós en torn de la qual tot gira. De
Déu no se’n podia ni dubtar: el dubte ja era un pecat,
contra la fe. Creure o no creure en Déu: aquesta era la
qüestió decisiva.
La ciència i la modernitat xoquen amb Déu
Però a partir del segle XVII, l’avenç de la ciència
va fent retrocedir “Déu” en tot allò que fins aleshores
se li havia atribuït. Grotius ho va dir: tot funciona
autònomament, etsi Deus no daretur, com si Déu no
existís. La ciència descobreix les “lleis de la natura”;

dels creients ho creuen així, literalment;
- és una “persona”: estima, perdona, ordena, té un
pla... com nosaltres... ¿no és antropomorfisme?;
- és totpoderós, senyor i jutge universal, premiador
i castigador... ¿una projecció del sistema agrari?
- exerceix i reté la responsabilitat última sobre el
curs de la història (no ens en desresponsabilitza?);
- és el Creador: absolutament “transcendent”,
totalment diferent del cosmos... Un dualisme radical
que posa l’absolut per un costat, i la realitat còsmica,
despullada de tot valor, per un altre?
- tradicionalment ha estat un déu “tribal”, del
meu país o la meva religió, que “ens ha escollit” i ens
protegeix davant dels altres, ens ha revelat la veritat i
ens dóna una missió universal sobre els demés... ¿?
Ben considerat, tot això no és res més que una
forma d’imaginar Déu però una forma que fa temps que
està resultant inacceptable per a un nombre creixent
de persones... que senten que creuen en Déu, però no
pas en aquesta mena de déu, no pas en “theos”, que
no seria res més que una forma agrària d’imaginar-concebre la divinitat... Déu ha de ser quelcom més profund que allò que aquesta fe tradicional ha imaginat
com a Déu.
Establim una distinció
Una cosa és creure en el misteri de Déu, en la
divinitat –la realitat última, inexpressable-, i una altra
és creure que aquest misteri adopti la forma concreta
de déu-“theos” (un ésser, allà dalt, totpoderós...).
Creure en la realitat última, sense imatge de Déu
- La realitat última, no pot ser tan senzilla com
aquesta imatge de déu-theos... No podem confondre
allò que sigui en veritat la realitat última, amb la
nostra idea “déu”. El teisme és un “model”, una forma
concreta d’imaginar-concebre allò diví, un instrument
conceptual, una ajuda, no imprescindible.
- És un instrument cultural (Marina, 222), que s’ha
mostrat summament útil, genial fins i tot; però no
és una “descripció” de la realitat última, que no ens
podem “imaginar”.
- És una creació humana; per això ha anat canviant, i està canviant; ara ens sembla una idea evident,
però la humanitat va passar molt temps sense ella.
- Avui a moltes persones se’ls queda curta: no
aconsegueixen acceptar aquesta forma d’imaginar la
realitat última. Senten que el “teisme”, l’imaginar la
realitat última com a “déu”, no és pas l’única manera
de relacionar-s’hi, ni és la millor, ni sempre és bona.

No hi ha motius per desqualificar el “teisme”,
que per a moltes persones resulta útil, fins i tot imprescindible. Es tracta de descobrir que només és un
instrument, i que d’altres persones necessiten un altre
model, no teista. Creure o no creure en “déu” ja no és
pas la qüestió; ara allò decisiu és l’experiència espiritual de cadascú.
ACTUAR:
• Qui es trobi bé en la forma teista tradicional hi
pot continuar; no s’ha de molestar ningú.
• No obstant; moltes persones i comunitats tradicionals faran bé en revisar aquest tema; no és bo de
desconèixer-lo només per mandra.
• En general calen noves imatges, noves metàfores
de Déu; les tradicionals estan desgastades i a moltes
persones ja no els serveixen (pàg. 228).
• Avui dia, un nombre creixent de persones descobreixen que el teisme els resulta incompatible amb la
seva percepció actual del món, i que fora del teisme,
paradoxalment, es reconcilien amb la dimensió divina
de la realitat, amb la Realitat Divina, nom nou –més
respectuós- que donen a Déu.
• Els teòlegs cada dia veuen més clara la possibilitat d’un cristianisme posteista, tot i que encara falti
molt per decantar bé aquesta intuïció. Es podria ser
cristià i no ser teista, no creure en “déu-theos”, sinó
en la realitat divina, en la Divinitat.
• Es pot –i s’ha de– rellegir les religions més enllà del teisme (n’hi ha que no són teistes). Així com
el model “déu” no és imprescindible, tampoc ho és
la forma teista clàssica de les religions. Podem viure
més enllà del teisme, tot i que no pas més enllà de la
realitat última. Una reinterpretació posteista del cristianisme ja l’està fent molta gent, en la pràctica i en la
teoria, i cal conèixer-la (Spong, 216).
• L’experiència espiritual de l’ésser humà és permanent, i es va aprofundint, però les imatges i explicacions que ens hem donat a nosaltres mateixos per comprendre-la i expressar-la, han anat variant, i variaran,
a mesura que creix el nostre coneixement.
• La polèmica tradicional per l’existència de Déu
(creure o no creure en Déu...) és una discussió que ja
no té sentit... El model teista no és absolut; és tan
tradicional que a molts els sembla imprescindible, però
no ho és. I l’alternativa al teisme no és pas l’ateisme,
sinó el “posteisme”, o senzillament, el no teisme.
Ambdues formes són compatibles amb l’experiència
espiritual de l’ésser humà.
q
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Però, hi ha o no hi ha un altre món a dalt?
Una manera de pensar... que s’ha de repensar

José María VIGIL

VEURE: Un món dividit en dos pisos
Els humans portem mil·lenis pensant i imaginant
el món dividit en dos: aquest, el món que veiem, i
un altre món, el diví, el cel, el món de dalt, on hi ha
Déu, els esperits misteriosos...
Al carrer, en ciència, en economia... ignorem
aquest “altre món”: només compta el món real. Però
en la vida personal, davant dels grans misteris de la
vida, i sobretot en tot allò religiós, mirem enlaire.
A la immensa majoria de nosaltres ens varen educar, quan érem nens, en la idea que existien aquests
dos móns; les nostres mares, les històries religioses
que ens van explicar, potser la catequesi, la cultura ambient... ho presentaven així, i així ho crèiem
aleshores. Després ens hem anat fent adults, hem
estudiat, hem de funcionar en aquest món real... i ens
preguntem: existeix o no el món de dalt? És “de fe”?
O és “de ciència” que no existeix?
Què és aquest món de dalt?
Fins al segle XVI, a pràcticament totes les cultures
del passat s’ha tingut la idea que aquest món depèn
sencerament d’un món superior, invisible i inabastable, on habiten les forces celestials: Déu, o els déus,
els esperits, les forces sobrenaturals que dominen i
amenacen aquest món.
En la visió cristiana això es tradueix en que al cel
hi viu Déu, Senyor celestial, assegut al seu tron, des
d’on dirigeix l’Univers. L’acompanyen els àngels i els
sants, en una “cort celestial” a l’estil de les corts dels
monarques antics. Aquest món de dalt és superior en
tot: en força, en vida, en coneixement, en felicitat.
De tant en tant, aquest món envia alguna comunicació, alguna “revelació” per tal que sapiguem alguna
cosa del món de Déu, sobretot el que hem de fer per
agrair-li (la llei de Déu). Tenir el Cel a favor, amb les
nostres oracions i sacrificis, ens pot salvar de perills i
patiments que d’altra manera són inevitables. Aquest
món de dalt, el de Déu, el món futur, el món definitiu: hi anirem tots després de morir.
Semblaria que a la natura humana hi ha quelcom
que postula l’existència d’aquest segon pis, perquè
si no, no s’explica la força d’aquesta creença, la seva
presència constant durant mil·lenis a gairebé totes
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les cultures i religions (no és pas un tema cristià, sinó
de les religions neolítiques en general). Què significa?
JUTJAR:
D’on ve aquesta forma de veure?
La creença en dos móns no pot venir de la religió,
perquè avui sabem que la religió no ensenya física,
ni cosmologia, ni astrofísica... La religió no ens pot
donar un “mapa” de la realitat, amb un o amb dos
pisos... Per la seva banda, la ciència, des que va començar a desenvolupar-se el segle XVI, està insistint
en el contrari: no hi ha dos móns. Aleshores, qui ho
va dir? i d’on ho va treure?
La major part dels elements de la cosmovisió
comuna als pobles d’Occident procedeix dels filòsofs
grecs (segles abans del cristianisme). Plató és qui
més va influir, en el seu Timeu, que establia la divisió entre el món visible i l’invisible, entre el cos i
l’ànima. La qual té el seu propi món a les estrelles, i
d’allà ha caigut en el cos, que pertany a la terra i està
contaminat de mal i de mortalitat. Si en aquesta vida
l’ànima controla el cos, tornarà al món de dalt. El cristianisme va fer una barreja de les idees hebrees, babilòniques i gregues, en un debat de diversos segles
que ens va deixar el dibuix acabat de la cosmovisió
que hem heretat.
Què és això?
En principi es tracta d’uns “mites”. Totes les cultures, antigues i modernes, els tenen. Mite no significa
pas falsedat, ni simples “rondalles molt velles”. Són
un instrument del qual se servien les cultures antigues
per figurar-se allò que, a manca de ciència i altres
mitjans, no podien captar i expressar d’una altra manera. Qualsevol ésser humà es pregunta on és, què és
aquest món, d’on ha sortit... Totes les cultures s’han
sentit obligades a respondre als seus: aquest món va
sorgir del no-res, o va germinar de la terra, o el va
crear un déu i el va organitzar d’aquesta o aquella
manera. Les respostes a aquestes preguntes tan fonamentals, només es podien donar mitjançant aquestes
narracions genials (els mites) que proporcionaven
una cosmovisió comuna a tota una cultura, a molts
pobles.
Aquesta idea genial que hi ha un món a dalt del

i religions, i del cristianisme en concret, es va construir damunt d’aquest axioma platònic, i encara està
expressada en aquest llenguatge dualista. Ben al contrari, qui vulgui unificar en la seva persona allò que
sap per la ciència amb la seva vida religiosa, i viure
conscient que està “en un món únic”, no pas en dos,
haurà de fer un esforç gran, perquè som la generació
del canvi cultural. Allò vell està morint, i allò nou no
ha acabat de néixer.
ACTUAR: Deixar de creure en el món de dalt?
La visió conservadora pensa que creure en un món
que és a dalt forma part essencial de la fe, sine qua
non. Però hi ha molts de creients moderns i oberts
que estan experimentant que es pot ser persona religiosa i cristiana sense creure en dos móns, sentint-se
en un sol món, aquest.
Sabem que Jesús també sembla que parlava de dos
móns, tal com va afirmar que el sol gira al voltant de
la Terra o que el gra de blat mor per donar vida (una
metàfora bonica però una falsedat biològica). Jesús
no va conèixer Galileu; més aviat li varen arribar les
idees de Plató. Però no dubtem pas que avui deixaria
Plató per Galileu, i ens renyaria per no passar a viure
decididament en aquest món unificat que la nova
cosmologia i la física quàntica ens han descobert.
Es pot ser cristià –o de qualsevol altra religió– i
no creure en dos móns. No cal pensar que només
existeix la “matèria inerta”... sinó que la dimensió
transcendent (allò que els primitius van situar a
“dalt”) no està expatriada, fora d’aquest món, sinó en
la realitat mateixa. És com el seu cor. El món és el seu
cos. Anomenant-lo Déu significaven quelcom que en
quant a diví és el mateix món, no un “senyor” assegut
en un tron, allà dalt...
Repensa el tema dels dos móns, i pren la teva decisió, perquè si no, hi ha algú que ja ho ha fet per tu
(en aquest cas Plató, no pas Jesús) i ens han donat el
seu pensament com a inqüestionable. No hi ha motiu
per viure alienats per un pensament aliè. Ha de ser
possible ser cristià i adult, i viure i pensar en el món
real. Com a mínim qui ho vulgui.
Òbviament, això és molt complex, i només estem
suggerint (no pas demostrant) que està apareixent
una altra forma de ser religiós, sense divisió esquizofrènica entre la realitat i la cosmovisió religiosa. Això
exigeix reinterpretar moltes afirmacions religioses
clàssiques.
q

Recomanem: Radford Ruether, Rosemary, Gaia y Dios, Demac, México 1993.

qual depenem, va fer vibrar moltes cultures i religions,
que es varen fer seva aquesta descripció del cosmos.
Però, què és descriure la realitat global com un
món estructurat en dos pisos amb aquestes concretes
relacions de domini/dependència entre ells?
És un “axioma”
Així s’anomenen, en física i en altres ciències,
certes afirmacions bàsiques que no es poden demostrar (no estan al nostre abast), però que ens semblen
plausibles i no podem procedir sense elles. Per exemple, l’axioma d’Euclides: “per un punt exterior a una
recta, hi passa una i només una paral·lela a aquesta”.
A mi em pot semblar igual de bé com si n’hi passen
2, o 25, però si no establim que només n’hi passa
una, no podem construir la geometria “euclidiana”,
la normal. Lobatxevski es va aventurar a admetre que
podien passar-hi 2 paral·leles, i la geometria que va
construir, no euclediana, és totalment diferent de la
normal (i també serveix).
L’ésser humà capta aviat que aquest món no és
pas només d’allò que els ulls veuen i les mans toquen,
d’allò que es pesa, es mesura i es menja, sinó que hi
ha moltes forces espirituals que sembla que el controlin. Els nostres avantpassats van intentar d’entendreho. Quines realitats són aquestes que sembla que ens
controlin, on són, com actuen? Els mites van dibuixar un
mapa que els va acabar situant en aquest món de dalt.
Els mites van complir un paper decisiu (la ciència
encara no hi era per donar un cop de mà). Els mites
van posar els fonaments de la cultura de cada poble,
els arquetips instal·lats en el seu subconscient col·
lectiu, els axiomes fonamentals... i tot plegat permetia a cada poble que tots els seus habitants poguessin
viure en un mateix món imaginari col·lectiu.
Es pot creure avui en dos móns?
Estem assistint al trencament d’una tradició mil·
lenària. L’actual ruptura cultural indica que no és pas
possible continuar amb alguns axiomes. La ciència els
ha desmentit: no hi ha un altre món a dalt, ni fora del
nostre. Les noves generacions ja ni tan sols el poden
imaginar. En la vida real ja l’hem oblidat tots. Però en
el pla de la religió encara moltes persones mantenen
una visió dualista: continuen pensant que hi ha un
altre món a dalt, que interfereix en el nostre, i amb el
qual podem comptar...
Qui vulgui continuar creient en aquest món de
dalt no se sentirà sol: tota la tradició de les cultures
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El canvi social comença amb la transformació de la idea de Déu
Providencialisme, pragmatisme resignat i neoliberalisme
Andrés Pérez Baltodano

Managua, Nicaragua - Ontario, Canadá

La cultura religiosa dominant a l’Amèrica Llatina es projecta en la cultura política i en la cultura
econòmica de la regió, creant una relació d’afinitat
electiva entre una tradició cristiana providencialista,
una cultura política pragmàtica resignada, i els valors
econòmics que justifiquen i legitimen el model neoliberal imperant.
El “providencialisme” és un concepte teològic
que expressa una visió de la història dels individus
i de les societats com a processos governats i controlats per Déu. L’antropologia, la psicologia social i
l’educació popular han mostrat el pes a la regió d’un
model providencialista meticulós. L’obra del psicòleg
social Ignacio Martín-Baró, per exemple, mostra la
tendència del catolicisme providencialista dominant
de transformar la docilitat en una virtut religiosa. En
el camp de la pedagogia i l’educació popular, l’obra
de Paulo Freire va revelar com la consciència oprimida
dels i les llatinoamericanes habita en un món màgic
on les víctimes de l’explotació interpreten el seu propi
patiment com un designi diví. La teologia de l’alliberament també va visibilitzar el providencialisme i el
va combatre, desemmascarant l’ordre establert –suposadament per la voluntat de Déu– com a veritable
desordre, pecat social que hem de combatre.
Els estudis sobre el “catolicisme popular, majoritari a l’Amèrica Llatina, també han revelat el paper
dominant de la idea d’un Déu providencial que intervé
en la història a través d’àngels, sants i forces sobrenaturals per premiar i castigar la humanitat. Finalment,
el pentecostalisme i el moviment carismàtic han
reforçat el pes del providencialisme meticulós llatinoamericà.
La visió providencialista de Déu indueix els homes
i les dones de la regió a acceptar que els seus destins individuals i socials estan determinats per forces
alienes a la seva voluntat. Aquesta visió ha contribuït
a generar una cultura política que es pot anomenar
“pragmàtica-resignada”.
El pragmatisme resignat constitueix una manera
de percebre la realitat social com una condició històrica determinada per forces alienes al pensament i a
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l’acció social. Des d’una perspectiva pragmàtica-resignada, allò políticament desitjable s’ha de subordinar
sempre a allò circumstancialment possible. La política, en altres paraules, es concep com la capacitat per
ajustar-se a la realitat del poder.
La cultura religiosa providencialista, així com la
pobresa i els baixos nivells d’educació que afecten
els pobres, promouen conductes passives i fatalistes
davant la desigualtat, la corrupció i fins i tot les escomeses de la natura. Seria un error, no obstant, assumir que el pragmatisme resignat no afecta les elits
econòmiques llatinoamericanes. El poder i la riquesa
d’aquest sector amaguen la seva tendència a acomodar-se a les circumstàncies que defineix el poder del
capital global. Gaudeixen dels seus privilegis, però no
són capaços d’expandir l’horitzó de la seva realitat. Es
pot dir, emprant una expressió de Gabriel García Márquez, que malgrat la seva riquesa, han estat i continuen essent, inferiors a la seva pròpia sort.
El pragmatisme resignat llatinoamericà s’assembla
a aquells aspectes de la cultura medieval, que empenyien els homes i les dones d’Europa a percebre la
història com un procés governat per Déu i la fortuna.
La modernitat va implicar el naixement d’una nova
cosmovisió que va permetre els europeus assumir el
dret i el deure de participar en la construcció de la
història.
El providencialisme religiós i pragmatisme resignat
dominants a l’Amèrica Llatina, es barregen avui amb
els valors del neoliberalisme. El neoliberalisme és un
model d’organització social que intensifica la racionalitat instrumental del mercat fins a convertir aquesta
racionalitat en l’eix normatiu rector de tota la vida
en societat. Els elements normatius bàsics d’aquest
model s’han institucionalitzat arreu del món, malgrat
l’immens cost social que ha generat i malgrat les crisis
que ha patit.
Així doncs, la racionalitat instrumental neoliberal
s’ha incorporat al sistema de valors polítics i religiosos llatinoamericans establint relacions d’afinitat electiva que, gairebé sempre, acaben reforçant les pitjors
dimensions dels valors del mercat, dels valors religio-

sos i dels valors polítics que integren l’imaginari col·
lectiu dels països llatinoamericans. Així, l’individualisme exacerbat que promou el capitalisme neoliberal
enforteix la tradicional actitud d’indiferència que
forma part de la cultura i conducta pragmàtica resignada de les elits llatinoamericanes. Per altra banda, la
idea del Déu que ho decideix tot s’ha convertit en una
disfressa convenient per ocultar el funcionament de la
“mà invisible” del mercat que, amb el seu dit índex,
senyala qui menja i qui no menja, qui viu bé i qui es
mor en el món globalitzat d’avui.
Transformar la idea de Déu
La transformació de la realitat social llatinoamericana implica el refundament de la seva base religiosa
i, més concretament, la superació de la idea providencialista de Déu. Suposa, en altres paraules, abandonar la idea del Déu que ho decideix tot, assumir la
responsabilitat que té cada persona de convertir-se
en la Providència que defineix el futur i el sentit de
la història i de la realitat. Ser cristià, des d’aquesta
perspectiva, és imitar l’exemple de Jesús qui es va
convertir “en la Providència de Déu” per lluitar per
una visió ètica del món i de la història.
Encara més, transcendir el providencialisme implica superar la idea de l’omnipotència de Déu com
el centre causal de la història. L’”omnipotència” de
Déu, com assenyala Paul Tillich, s’ha d’interpretar com
la convicció que ni les estructures socials ni la força
de la natura poden impedir el triomf de la idea del
bé i de la justícia que va predicar Jesús. Resar, des
d’aquesta perspectiva, significa –com assenyala el
títol d’un llibre recent- “convertir-se en la resposta a
les nostres pròpies oracions”. La transformació de la
idea de Déu que necessita Amèrica Llatina ha d’evitar
dues temptacions: la trampa d’un humanisme cristià
idealista basat en imatges i formes platòniques d’allò
que significa ser un bon home i una bona dona, i la
trampa d’un humanisme materialista que negui la dimensió transcendent de l’ésser humà. Un humanismematerialista-cristià pot evitar aquestes dues trampes.
L’humanisme expressa la convicció que l’objectiu
principal de qualsevol sistema social –l’Estat, el mercat i les institucions socials en general– ha de ser la
defensa i promoció de la dignitat humana.
El materialisme en l’humanisme-materialistacristià, per la seva part, no expressa un rebuig a la
dimensió espiritual de l’ésser humà. Senzillament

representa el principi fenomenològic que estableix
que la ment és una ment encarnada en el drama existencial d’homes i dones que comparteixen un temps
i un espai determinat. La intel·ligència, com bé va
assenyalar el jesuïta màrtir Ignacio Ellacuría, és sempre una intel·ligència històrica, és a dir, situada en
un temps i un espai social determinat.
El materialisme proposat rebutja la pretensió
idealista que s’expressa en la defensa d’arquetips
normatius universals d’organització social que, com la
democràcia neoliberal dominant a Amèrica, s’imposen
sobre la realitat de la regió, aixafant o ignorant les
seves especificitats i prioritats.
El principi materialista proposat, no obstant,
no nega la possibilitat ni la necessitat de promoure
visions universals i transcendents del bé i del mal,
d’allò just i d’allò injust, d’allò moral i d’allò immoral.
Aquestes visions s’han de construir des de sota; és a
dir, han de ser el resultat de coincidències i projeccions articulades a partir del reconeixement de les
múltiples i diverses aspiracions i necessitats materials
i espirituals de la humanitat. Des d’aquesta perspectiva, la promesa de justícia implícita en la salvació
cristiana, adquireix una rellevància universal només
quan el sentit de la justícia que l’orienta respon a les
injustícies de cada poble, en l’ordre i amb les prioritats que demanda cada societat.
Finalment, el tercer element, el cristianisme, en
l’humanisme materialista cristià, expressa el reconeixement que aquesta doctrina funciona com la matriu
espiritual i normativa dins de la qual s’ordena el sentit de la realitat llatinoamericana. La superació de la
misèria i la pobresa a Amèrica Llatina només es podrà
aconseguir dins d’aquesta matriu i a partir d’una avaluació crítica dels codis que l’integren. En aquest sentit, el model d’organització social que aconsegueixi
elevar la condició humana dels i les llatinoamericanes
serà cristià o no serà.
En síntesi: per subvertir la moralitat social imperant a Amèrica Llatina, és necessari rearticular la idea
de Déu. Això suposa la descodificació i reconstrucció
dels valors cristians dominants en l’imaginari col·
lectiu dels i les llatinoamericanes. No es tracta pas
d’eliminar Déu sinó de rearticular la nostra visió de
la relació entre Déu, la història i la humanitat. Això
mateix va fer Moisès, i Jesús. Ser cristià és continuar
la lluita per humanitzar la idea de Déu per glorificar-lo. q
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Bon viure - bon conviure
La nostra Agenda 2011 va arribar fins a Déu: «Quin Déu?», es preguntava. Semblava que ja no es podria anar més lluny; s’hauria arribat al Misteri. La veritat és que
es pot i s’ha d’anar més lluny, apropant-nos-hi més, endinsant-nos-hi més, traduint la
vivència del Misteri-Déu, humanament i històricament, descobrint-lo i acollint-lo en
els passos continus de la seva família humana. El 2011 l’Agenda es preguntava «Quin
Déu?»; ara, el 2012, es pregunta: «Quina Humanitat?». Quina Humanitat podem i
volem ser; quina vida podem i volem viure; quina convivència anhelem.
Des del seu primer número, fa 21 anys, la nostra Agenda ha assumit el repte
d’aportar, modestament però amb molta passió, en l’anàlisi i el compromís de les
Grans Causes de la Nostra Amèrica. Però allargant l’horitzó ha esdevingut una agenda
llatinoamericana i mundial. Les grans causes són inevitablement mundials, sobretot
ara en temps de globalització. I són causes grans perquè comprenen les nostres vides,
la Societat, el Planeta, l’Univers...
Hem confessat sempre que les nostres Causes «valen» més que la nostra vida,
perquè són elles les que donen sentit a la vida. Som allò que estimem, allò que fem,
allò que somiem. Una paraula somiadora i militant ve acompanyant l’Agenda en totes
les seves conjectures i propostes: «Utopia». Som impenitentment somiadors; creiem,
amb el proverbi etíop, que «tribu que no somia és tribu morta».
Aquesta Agenda 2012 també somia i, reforçant la viabilitat dels nostres somnis,
s’associa a la trobada d’una altra paraula, fecunda matriu de la utopia ancestral dels
nostres pobles indígenes, recuperada avui quan definitivament s’ensorren certes
paraules «majors», veritables dogmes d’un suposat «ben estar», d’un progrés sense
límits, d’una història arribada al seu «més enllà no hi ha res més». Són tan ridículament majors aquestes certes paraules que arriben a l’extrem de condensar la felicitat
en una ampolla de coca cola.
Aquesta paraula alliberadora, en versió andina Sumak Kawsay, el Bon Viure, ens ve
a trobar com un evangeli de vida possible, digna i per a totes les persones i tots els
pobles. Bona nova del Bon Viure davant del mal viure de la immensa majoria i contra
«la bona vida», insultant, blasfema, d’una minoria que intenta ser i estar-se ella sola
a la casa comuna de la Humanitat.
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«Bon Viure-Bon Conviure» proclama l’Agenda, perquè és inimaginable una bona
vida humana que no sigui una bona convivència humana. Som relació, sociabilitat,
comunió, amor. Es sobreentendria que una bona vida personal ha de ser també
comunitària; però és millor destacar-ho explícitament, per no caure en sobreentesos
que ignoren allò que s’ha d’entendre i assumir, vitalment, radicalment. Jo sóc jo i la
Humanitat sencera. Dos són els problemes i les solucions: la resta de les persones i
jo. Això gairebé no es pot “sobreentendre”; s’ha de cridar.
El CIMI, Consell Indigenista Missioner, de Brasil, va treure per la Setmana
dels Pobles Indígenes 2011, un tríptic de concientització i de compromís amb la
Causa Indígena, amb aquest títol: «Vida per a tothom i per sempre». Afegint: «La
Mare Terra clama pel Bon Viure». I el CIMI defineix: «El concepte del Bon Viure va
en la direcció oposada a un model de desenvolupament que considera la terra i la
natura com a productes de consum... El Bon Viure és un sistema de vida que es
contraposa al capitalisme, perquè aquest últim s’ha constituït en un model de mort
i explotació...». «S’ha de pensar el Bon Viure com un sistema de vida viable, tenint
en compte la dimensió històrica i les possibilitats que ofereix per al futur. Per això
és necessari considerar el Bon Viure com a alternativa al model capitalista, fent
memòria històrica, tenint en compte la vida i els anhels, no pas precisament dels
vencedors», sinó i sempre i radicalment la vida, els anhels, el plor i la sang dels
vençuts. «Per practicar el Bon Viure és
necessari escoltar allò que diuen aquells que lluiten cada dia per un món més
fratern i just».
El professor Dávalos diu que «els moviments socials, i en especial el moviment indígena, han proposat un nou paradigma de vivència i convivència que no
s’assenta ni en el desenvolupament ni en la noció de creixement, sinó en nocions
diferents com la convivialitat, el respecte a la natura, la solidaritat, la reciprocitat,
la complementarietat».
El tríptic del CIMI invoca «vida per a tothom i per sempre». Aquest «sempre» que acompanya al llarg de la història l’ansietat i l’esperança de la Humanitat
mortal. No es pot pensar la vida sense pensar la mort. No es pot pensar el Bon
Viure si no es pensa simultàniament el Bon Morir. La mort és el darrer gran detall
de la vida, el darrer vers del sonet. Si no hi ha resposta per a la mort no hi ha resposta per a la vida. Agraint i accionant tot allò que de «qualitat de vida» ens poden
aportar la filosofia i la ciència, apel·lem definitivament l’Esperança. Bon Viure-Bon
Conviure-Bon Morir.
Jesús de Natzaret, profeta de la Utopia més gran («que siguem bons com Déu
és bo, que ens estimem com Ell ens va estimar, que donem la vida per les persones
que estimem»), va promulgar, amb la seva vida i amb la seva mort i la seva victòria
sobre la mort, el Sumak Kawsay del Regne de Déu. Ell és personalment un paradigma, perenne i universal, del Bon Viure, del Bon Conviure, del Bon Morir.

Pere CASALDàLIGA
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