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El nou Ajuntament de
Barcelona fa «bulling» a la
Fira per la Terra!
A finals de 1995 es va fundar l’associació Dia de la Terra amb
l’objectiu principal de celebrar el DIA DE LA TERRA (22 d’abril de
cada any) i mantenir viu l’esperit d’aquest dia durant la resta de
l’any. I va ser a l’abril de 1996 quan, per celebrar el Dia de la
Terra, es va organitzar la primera Fira per la Terra a Barcelona,
que enguany ha arribat a la seva 21a edició.
Val a dir que, malgrat l’èxit creixent de participants i de persones
que visiten la Fira per la Terra, l’Ajuntament de Barcelona, i en
especial el Districte de Ciutat Vella, s’han mostrat totalment insensibles a la Fira per la Terra. Us ho explicàvem amb un exemple a
l’editorial de la darrera revista: durant 17 anys, l’Ajuntament de
Barcelona va lliurar una única llicència d’ocupació de la via pública a l’associació Dia de la Terra, organitzadora de la Fira per la
Terra, i expedia una sola carta de pagament per fer efectiva la taxa
corresponent. Des de fa pocs anys, l’Ajuntament de Barcelona, en
comptes de lliurar una sola llicència i una sola carta de pagament,
vol atorgar llicències i cartes de pagament individualitzades per
cada participant a la Fira per la Terra. Un exemple ben clar de
pràctica administrativa malbaratadora de tota mena de recursos
(materials, personals, de temps, etc.). Pràctica molt allunyada de
les pràctiques sostenibles que una administració hauria de realitzar, per donar exemple de cara a la ciutadania. A més a més, la
seva insostenible pràctica administrativa obliga a terceres persones a dur a terme pràctiques igualment insostenibles, com ara les
entitats bancàries, que han de processar centenars de cartes de
pagament, quan amb una de sola es podria fer el mateix.
Des de l’associació Dia de la Terra ens hem adreçat reiteradament
als antics i als nous responsables polítics municipals, però de moment, els actuals ni tan sols donen resposta a les peticions que els
fa l’associació. Ja a la primavera de 2015, en una reunió mantinguda a la Casa Gran entre l’aleshores regidor Sr. Joan Puigdollers
i l’aleshores gerent del Districte de Ciutat Vella, Sra. Mercè Massa,
es va arribar a l’acord que l’edició de 2016 de la Fira per la Terra
se celebraria en el marc d’un conveni establert entre l’associació
i l’Ajuntament. Aquest acord no només no s’ha materialitzat, sinó
que mai no hem rebut resposta a les cartes adreçades a l’alcaldessa, Sra. Ada Colau (22/2/2016), ni a la tinent d’alcalde, Sra. Janet Sanz (22/2/2016), en les quals els sol·licitàvem l’establiment
del conveni acordat.

Les nostres peticions estan perfectament previstes a les Ordenances municipals, ja que són les següents: que la Fira per la Terra
sigui considerada una activitat d’interès públic (Ordenança sobre
l’ús de les vies i espais públics de Barcelona, cap. III, art. 52); que
d’acord amb l’esmentada Ordenança (art. 39.4) es pugui fer un
Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’associació Dia de la
Terra per als actes de celebració del Dia de la Terra; que d’acord
amb la citada Ordenança (art. 29, 37, 38, 39, 49 i 52) sigui lliurada una llicència col·lectiva d’activitat a la via pública, a nom
de l’associació Dia de la Terra, per a l’ocupació de la via pública
(Pg. Lluís Companys); que d’acord amb el que diu l’article 52 de
l’ordenança s’eximeixi la Fira per la Terra del pagament de les taxes
corresponents al dret d’ocupació de la via pública, pel fet que la
Fira per la Terra és el principal acte de celebració del Dia de la Terra
a la ciutat de Barcelona, on totes les entitats participants han signat la
Carta de la Terra, precursora de tots els compromisos que amb posterioritat s’han fet, a diversos nivells, sobre sostenibilitat. A més a més,
les taxes que la Regidoria de Ciutat Vella ens ha fet pagar enguany
han experimentat un increment incomprensible i injustificable (l’any
2010 eren de 1.582,36 €, l’any 2016 han estat de 5.684,78 €),
cosa que posa en perill la sostenibilitat econòmica de la Fira, que fins
enguany ha cobert tots els costos associats a partir de les aportacions
dels participants.
Per tot plegat, des de l’associació Dia de la Terra considerem que
l’Ajuntament de Barcelona vulnera el Dret a la participació en la
vida pública de la ciutat per part de la societat civil organitzada, ja
que la nostra associació té el Dret de celebrar el Dia de la Terra de
la forma que consideri més adient. I seria normal, en una situació
de democràcia plena, que una associació pogués organitzar una
Fira, com la Fira per la Terra, amb el suport de l’Ajuntament i no
amb la basta i autoritària interferència de l’Administració de la ciutat, que fins i tot ens ha fet «bulling» perquè deixem de fer la Fira al
centre de la ciutat.
Amb el desig que el Govern de la nostra ciutat decideixi fer un
conveni de col·laboració amb l’associació Dia de la Terra, des de
l’associació us encoratgem a fer de cada dia el Dia de la Terra!
Pep Puig
Secretari de l’associació Dia de la Terra
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L’agricultura radical
Murray Bookchin
En aquest assaig, Murray Bookchin esbossa el seu sistema ideal de conreu
d’aliments i critica l’actual sistema capitalista. Va aparèixer dins l’obra
col·lectiva Radical Agriculture (1972, Richard Merrill, ed.).

L’agricultura és una forma de cultura. El
conreu d’aliments és un fenomen social i
cultural únic dins la humanitat. Entre els
animals, qualsevol cosa que remotament
podria descriure’s com a conreu d’aliments
apareix, en tot cas, de forma efímera; i fins
i tot entre els éssers humans l’agricultura
es va desenvolupar fa poc més de deu mil
anys. No obstant això, en una època en què
el conreu d’aliments es redueix a una mera
tècnica industrial, és especialment important
posar l’accent en les implicacions culturals
de l’agricultura «moderna» per indicar el seu
impacte no només en la salut pública sinó
també en la relació de la humanitat amb la
natura i en la relació entre les persones.
El contrast entre les pràctiques agrícoles
primerenques i modernes és dràstic. De fet,
seria molt difícil entendre l’una a través de
la visió de l’altra, reconèixer que estan unides per qualsevol tipus de continuïtat cultural. Tampoc podem atribuir aquest contrast
només a les diferències tecnològiques. La
nostra època agrícola (netament capitalista) té la visió que el conreu d’aliments no és
altra cosa que una empresa comercial que
cal gestionar únicament amb l’objectiu de
generar beneficis en una economia de mercat. Des d’aquest punt de vista, el terreny és
un bé alienable anomenat «béns arrels», el
sòl un «recurs natural» i el menjar un valor
de canvi que es compra i es ven de forma
impersonal a través d’un mitjà anomenat

«diners». L’agricultura, en efecte, ja no es
diferencia de qualsevol altra branca de la
indústria, com pot ser la fabricació d’acer
o la producció d’automòbils. De fet, en la
mesura en què el conreu d’aliments es veu
afectat per factors no industrials com ara
el canvi climàtic i les estacions, no compta
amb la precisió característica d’una veritable
operació «racional» i dirigida científicament.
Com que aquests factors naturals escapen a
la manipulació burgesa, també són objecte
d’especulació en els mercats de futurs i entre
els intermediaris en el trajecte que va de la
granja al punt de venda.

substitueixen les formes de vida d’on deriven. El fetitxe assumeix la forma del fenomen
real. Aquí, la relació de l’individu amb una
de les experiències naturals més íntimes (els
nutrients indispensables per a la vida) està
separada de les seves arrels. Les verdures,
les fruites, els cereals, els productes lactis i
la carn perden la seva identitat com a realitats orgàniques i adquireixen sovint el nom
de l’empresa corporativa que els produeix.
El Big Mac, per exemple, ja no transmet ni la
més mínima idea que una criatura vivent ha
estat dolorosament matada per proporcionar al consumidor aquest aliment.

En aquest domini impersonal de la producció d’aliments, no és sorprenent trobar que
un «agricultor» sovint resulta ser un pilot
d’avió que ruixa els conreus amb pesticides,
un químic que tracta el sòl com un dipòsit
inert per als compostos inorgànics, un operador d’immenses màquines agrícoles que
està més familiaritzat amb els motors que
amb la botànica i potser, el més decisiu,
un financer que té menys coneixement de
la terra que un conductor de taxi urbà. Els
aliments, al seu torn, arriben al consumidor
en recipients i amb unes formes tan altament
modificades i desnaturalitzades que s’assemblen poc als productes originals. En els
moderns supermercats lluents, els compradors caminen enmig de somnis a través d’un
espectacle de materials envasats en què les
imatges de plantes, carn i productes lactis

Aquest punt de vista desnaturalitzat està a
l’extrem oposat d’una sensibilitat animista que considerava la terra com un domini
inalienable gairebé sagrat, el conreu d’aliments com una activitat espiritual i el consum d’aliments com un ritual social santificat. El poble cayuse del nord-oest americà
no era pas l’únic que escoltava la terra. En
paraules d’un cap cayuse, «el Gran Esperit
assenyala les arrels perquè els indis s’alimentin».1 Per aquests pobles, el sòl vivia, i la
seva veu havia de ser tinguda en compte. De
fet, aquesta visió pot haver estat un obstacle
cultural per a la difusió del conreu d’aliments

T. C. McLuhan, ed., Touch the Earth (New
York: Outerbridge & Lazard, 1971), p. 8.
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científic modern. La vida animal i vegetal, tan essencial per al desenvolupament
d’un sòl nutritiu, fàcilment esmicolable,
va minvant, i en molts llocs els terrenys
s’aproximen a l’esterilitat de la sorra empobrida, desèrtica.

entre aquests pobles; hi ha poques declaracions d’un caçador contra
l’agricultura que siguin més emocionants que les observacions memorables de Smohalla: «Em preguntes per la possibilitat de llaurar el
sòl. Hauria de prendre un ganivet i obrir els pits de la meva mare?
Aleshores, quan jo mori, ella no em portarà al seu si per a descansar.» 2
Quan l’agricultura va emergir, va perpetuar clarament la sensibilitat
anímica del caçador. La riquesa de la narrativa mítica que envolta el
conreu d’aliments és el testimoni d’un món encantat ple de vida, de
propòsit i d’espiritualitat. La noció de Ludwig Feuerbach de Déu com
la projecció de l’home omet la mesura en què l’home primitiu està
impregnat per l’empremta del món natural i, en aquest sentit, és una
extensió o projecció d’aquest món. Dir que la humanitat primitiva vivia en «associació» amb el món natural queda curt: la humanitat vivia
formant part d’aquest món; no al costat o damunt d’ell.
A causa que el sòl era viu (de fet era la mare de la vida), conrear
era un acte sagrat que requeria invocacions i rituals d’apaivagament.
Pràcticament tots els aspectes de la pràctica agrícola tenien una dimensió sagrada, des de la preparació d’una llaurada fins a la collita
d’un conreu. La collita era beneïda, i «partir el pa» era alhora un ritual
domèstic que afirmava diàriament la solidaritat dels parents i un acte
de pacificació hospitalària entre l’estranger i la comunitat. Avui encara se segellen tractes amb una copa o se celebren esdeveniments importants amb una festa. La tala d’un arbre o la matança d’un animal
2

Ibid., p. 56.

requeria ritus apaivagadors, que reconeixien que la vida era inherent
a aquests éssers i que aquestes vides formaven part d’una constellació sagrada de fenòmens.
Per ingenus que els mites i moltes d’aquestes pràctiques puguin
semblar a la ment moderna, reflecteixen una veritat sobre la situació de l’agricultura. Després d’haver perdut el contacte amb
aquesta sensibilitat «precientífica» (amb un gran cost per a la
fertilitat de la terra i el seu equilibri ecològic), ara sabem que el
sòl és molt viu; que té la seva salut, el seu equilibri dinàmic i una
complexitat comparable a la de qualsevol comunitat de vida.
No és que les dades que basteixen aquest coneixement siguin
noves; més aviat som conscients d’elles d’una manera nova i
integral. A la dècada de 1960 l’agronomia nord-americana encara considerava, en general, que el sòl era un mitjà en el qual
els organismes vius eren en gran mesura aliens al maneig químic
del conreus d’aliments.
Després d’haver saturat el sòl amb nitrats, herbicides, insecticides i una espantosa varietat de compostos tòxics, ens hem convertit en víctimes d’un nou tipus de contaminació que bé podria
anomenar-se «la contaminació del sòl». Aquestes toxines són els
additius ocults a la taula on mengem, els espectres invisibles que
retornen a nosaltres com els productes residuals de la nostra
actitud explotadora del món natural. De forma no menys significativa, s’ha danyat greument el sòl en àmplies zones de la
Terra i se l’ha reduït a la imatge simplificada del punt de vista

Per contra, l’agricultura primerenca, malgrat els seus aspectes imaginaris, definia
la relació de la humanitat amb la natura
en el marc dels paràmetres ecològics sans.
Com observa Edward Hyams, l’actitud de la
gent i la seva cultura formaven part del seu
equipament tècnic, tant com els instruments
que feien servir. Si «la destral era només l’eina física que l’home antic utilitzava per tallar
els arbres» i «l’eina intel·lectual li va permetre moure la destral d’una manera efectiva»,
on era l’eina espiritual? Aquesta «eina» era
el «membre de la trinitat d’eines que permet
les persones controlar i comprovar les seves
accions en relació amb el “sentiment” que
posseeixen per les conseqüències dels canvis
que fan als seus entorns». En conseqüència,
l’estat d’ànim dels pobles primerencs hauria
limitat la tala d’arbres, ja que aquests pobles
«creien que els arbres tenien ànima i mereixien ser adorats, i s’associaven certs déus
amb certs arbres: Osiris amb l’acàcia i Apollo amb el roure i la pomera [...] Els temples
de molts pobles primitius eren arbredes». Si
els aspectes mítics d’aquesta mentalitat són
prou evidents, el fet és que una mentalitat
com aquesta «va ser immensament valuosa
per a la comunitat del sòl i, per tant, a llarg
termini, per als humans. Això significava que
no es podien abatre arbres sense motiu, sinó
només quan era absolutament necessari, i
després calia acompanyar-ho de ritus propiciatoris que, en cas que no aconseguissin
cap altre resultat, servien almenys per a re-

cordar constantment que els llenyataires estaven fent una feina perillosa i important.» 3 Hi
podem afegir que si la cultura es considera una «eina» un petit canvi en l’èmfasi fàcilment faria
possible considerar les eines com a cultura. Aquest èmfasi diferent s’acosta més al que Hyams
està tractant de dir que no la seva pròpia formulació. De fet, el que marca de manera exclusiva
la mentalitat burgesa és la degradació de l’art, els valors i la racionalitat a mers instruments
(aquesta mentalitat s’ha infiltrat fins i tot en la crítica radical del capitalisme, si fem un cop d’ull
a la literatura marxista que abunda avui dia).
Un enfocament radical de l’agricultura busca transcendir l’enfocament instrumental que preval
i que considera el conreu d’aliments com una mera «tècnica humana» davant dels «recursos
naturals». Aquest enfocament radical és, literalment, ecològic, en el sentit estricte que la terra
és vista com un oikos (una llar). La terra no és ni un «recurs» ni una «eina», sinó que és l’oikos
d’innombrables tipus de bacteris, fongs, insectes, cucs i petits mamífers. Si la caça deixa aquest
oikos essencialment inalterat, l’agricultura per contra l’afecta profundament. Els éssers humans
ja no afecten indirectament el sòl; intervenen en les seves xarxes tròfiques i cicles biogeoquímics de forma directa i immediata.

3

Edward Hyams, Soil and Cultivation (London: Thames & Hudson, 1952), p. 274, 276.
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Per contra, és molt difícil entendre les institucions socials humanes sense fer referència a
les pràctiques agrícoles dominants de cada
període històric i, en última instància, a la
situació del sòl a què s’apliquen.
La descripció de Hyams que tota comunitat humana és una «comunitat del sòl» és
infal·lible. Històricament, els tipus de sòl
i els canvis tecnològics agraris han tingut
un paper important, sovint decisiu, en la
determinació de si la terra es treballava
cooperativament o de manera individualista (ja fos d’una forma conciliadora o
explotadora) i això, al seu torn, afectava
profundament el sistema imperant de les
relacions socials. Mentre que els imperis
altament centralitzats del món antic van
ser clarament afavorits per les obres de
reg necessàries per a les regions àrides
del Pròxim Orient, el poble cooperatiu
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medieval ho va ser pel sistema d’obertura
de solcs a camp obert i per l’arada de
pala. Lynn White, Jr., de fet, cerca les arrels l’actitud occidental coercitiva cap a
la natura i les remunta a l’època carolíngia, amb l’ascens de l’arada pesant europea i la consegüent tendència a adjudicar
terres als camperols no d’acord amb les
seves necessitats de subsistència familiar
sinó «de manera proporcional a la seva
contribució a l’equip d’arada».4 Ell troba
que aquest canvi d’actitud es reflecteix
en els esforços de Carlemany per canviar el nom dels mesos d’acord amb les
responsabilitats laborals, cosa que revela
un èmfasi en la feina i no en la natura o
les deïtats. «Els calendaris romans antics
havien mostrat ocasionalment escenes de
gènere en l’activitat humana, però la tradició dominant (que va continuar a Bizanci) era representar els mesos com a per-

sonificacions passives amb postures que
simbolitzaven atributs. Els nous calendaris carolingis, que van establir la pauta
per a l’edat mitjana, són molt diferents:
mostren una actitud coercitiva cap als recursos naturals. Són sens dubte d’origen
nòrdic; l’oliva, que planava de forma tan
important en els cicles romans, ara ha desaparegut. Les imatges canvien cap a escenes de llaurar, collir, tallar fusta, la gent
fent caure glans per als porcs, la matança
del porc. L’home i la natura són ara dues
coses, i l’home és l’amo.»5
No obstant això, no va ser fins que vam
arribar a l’era capitalista moderna que la
humanitat i la natura es van separar com
si fossin gairebé enemics totals, i el «domini» dels humans sobre el món natural va
assumir la forma de dominació dura, no
merament de classificació jeràrquica. La

Lynn White, Jr., Medieval Technology and Social Change (New York: Oxford Univ. Press, 1962), p. 56.
Ibid., p. 57.

ruptura dels vincles corporatius més rudimentaris que una vegada
havien unit els clans, els gremis i la fraternitat de les polis, en un
nexe d’ajut mutu; la reducció de tota persona a un comprador o
venedor antagònics; la regla de la competència i de l’egoisme en
tots els àmbits de la vida econòmica i social... Tot això dissol completament qualsevol sentit de comunitat, ja sigui amb la natura o
en la societat. La suposició tradicional que la comunitat és l’autèntic lloc de la vida s’esvaeix tan completament de la consciència de
l’home que deixa de tenir rellevància per a la condició humana.
El nou punt de partida per a la formació d’una concepció de la
societat o de la psique és l’home aïllat, atomitzat, que es val per
si mateix en una selva competitiva. Les desastroses conseqüències
d’aquesta perspectiva per a la natura i la societat són prou evidents en un món aclaparat pels antagonismes socials explosius,
per la simplificació ecològica i per la contaminació generalitzada.
L’agricultura radical pretén restaurar el sentit comunitari de la humanitat: en primer lloc, pel ple reconeixement de la terra com un
ecosistema, una comunitat biòtica; i, en segon lloc, mitjançant la
visualització de l’agricultura com l’activitat d’una comunitat humana natural, una societat i una cultura rurals. De fet, l’agricultura es
converteix en la interfície pràctica del dia a dia dels sòls i les comunitats humanes, el mitjà pel qual tots dos es troben i barregen.
Una reunió i barreja d’aquest tipus implica diversos supòsits clau.
El més obvi és que l’ésser humà forma part del món natural; no
està per sobre d’ell com a «mestre» o «senyor».

Sense cap mena de dubte, la consciència humana és única pel seu
abast i la seva capacitat de penetració, però la singularitat no és cap
justificació per a la dominació i l’explotació. L’agricultura radical, en
relació amb això, accepta el precepte ecològic que la varietat no ha
de ser estructurada segons línies jeràrquiques, com es tendeix a fer
sota la influència de la societat jeràrquica. Les coses i relacions que
beneficiïn de forma evident la biosfera han de ser valorades per si
mateixes. Cadascuna és única a la seva manera i contribueix a la
totalitat; cap no està per sobre o per sota de l’altra i no ha de ser una
presa fàcil per a la dominació.
La varietat, tant en la societat com en l’agricultura, lluny de limitar-se,
ha de ser promoguda com un valor positiu. Ara estem massa familiaritzats amb el fet que com més simplificat sigui un ecosistema
(i, en el cas de l’agricultura, més limitada la varietat de poblacions
domesticades implicades) més probable és que l’ecosistema col·lapsi.
Com més complexes siguin les xarxes alimentàries, més estable és
l’estructura biòtica. Aquesta visió, que hem guanyat de forma tan
dura a costa de la biosfera i de nosaltres mateixos, només reflecteix
l’antiquíssima idea central de l’evolució. L’avenç del món biòtic consisteix principalment en la diferenciació, la colonització i la creixent
xarxa d’interdependència entre les formes de vida d’un planeta (un
llarg procés que ha refet l’atmosfera i el paisatge al llarg de línies que
són hospitalàries per als organismes complexos i cada vegada més
intel·ligents). L’aspecte més desastrós de les metodologies agrícoles
que prevalen, amb el seu èmfasi en el monoconreu, els conreus hí-
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L’agricultura radical pretén restaurar el sentit
comunitari de la humanitat: en primer lloc, pel
ple reconeixement de la terra com un ecosistema,
una comunitat biòtica; i, en segon lloc, mitjançant
la visualització de l’agricultura com l’activitat
d’una comunitat humana natural, una societat i
una cultura rurals.

brids i els productes químics, ha estat la simplificació que s’ha introduït en els conreus
alimentaris; una simplificació que es produeix en una escala tan global que pot ben dur
de nou el planeta per una etapa evolutiva
en què pot ser que doni només suport a les
formes de vida més simples.

En aquest món, si l’espècie humana ha de sobreviure, les necessitats humanes han
d’estar integrades amb les de la biosfera. Aquesta integració implica un profund
respecte per la varietat natural, per la complexitat dels processos naturals i les
relacions, i pel conreu d’una actitud mutualista cap a la biosfera.

El respecte de l’agricultura radical per la
varietat implica el respecte per la complexitat d’una situació agrícola equilibrada: els
innombrables factors que influeixen sobre
la nutrició vegetal i el benestar; les diversificades relacions de sòl que existeixen d’una
zona a una altra; la complexa interacció
entre els factors climàtics, geològics i biòtics
que contribueixen a les diferències entre una
zona de la terra i una altra; i la varietat de
maneres com les cultures humanes reaccionen davant aquestes diferències. En conseqüència, l’agricultor radical veu l’agricultura
no només com una ciència, sinó també com
un art. El conreador d’aliments ha de viure
una relació íntima amb una superfície determinada de terra i ha de desenvolupar una
sensibilitat per les seves necessitats especials
(necessitats que l’enfocament de cap llibre
no pot possiblement abastar). El conreador
d’aliments ha de ser part d’una «comunitat
del sòl» en el sentit molt significatiu que ell
o ella pertany a un sistema biòtic únic, així
com a un sistema social determinat.
No obstant això, afrontar aquestes qüestions en termes merament tècnics seria una
escassa millora en relació amb l’enfocament
que preval avui dia en l’agricultura. Conèixer tècnicament un enfocament «orgànic»
per a l’agricultura no és millor que ser un
mer practicant d’un enfocament químic. No
ens convertim en «agricultors orgànics» pel
sol fet d’escollir les últimes revistes i manuals
en aquest camp, com tampoc no arribem a
tenir salut mitjançant el consum d’aliments
«orgànics» adquirits en el més nou supermercat suburbà. El que bàsicament separa l’enfocament orgànic de l’enfocament sintètic és
l’actitud general i la praxi que el conreador
d’aliments porta al món natural en el seu
conjunt. En un moment en què els aliments
orgànics i l’ambientalisme s’han posat molt
de moda, pot ser bo distingir la perspectiva

ecològica de l’agricultura radical de l’«ambientalisme» cru que actualment es troba tan
estès. L’ambientalisme observa la natura només com un hàbitat que ha de ser dissenyat
amb un mínim de contaminació per adaptar-se a les «necessitats» de la societat, per
més irracionals o sintètiques que puguin ser
aquestes necessitats. Una perspectiva veritablement ecològica, per contra, veu el món
biòtic com una unitat integral de la qual la
humanitat forma part.
En conseqüència, en aquest món, si l’espècie humana ha de sobreviure, les necessitats humanes han d’estar integrades amb les
de la biosfera. Aquesta integració, com ja
hem vist, implica un profund respecte per la
varietat natural, per la complexitat dels processos naturals i les relacions, i pel conreu

d’una actitud mutualista cap a la biosfera.
L’agricultura radical, en resum, implica no
només noves tècniques pel que fa al conreu
d’aliments, sinó també una nova sensibilitat
no «prometeica» (en referència al llegendari
tità Prometeu) cap a la terra i la societat en
el seu conjunt.
Podem esperar assolir plenament aquesta
nova sensibilitat únicament com a individus, sense tenir en compte el més ampli
món social que ens envolta? L’agricultura
radical, crec, estaria obligada a rebutjar
un enfocament aïllat d’aquest tipus. Tot i
que la pràctica individual, sens dubte, juga
un paper molt valuós en la iniciació d’un
ampli moviment per a la reconstrucció social, en última instància no aconseguirem
una relació ecològicament viable amb el

món natural sense una societat ecològica.
El capitalisme modern és inherentment antiecològic: la relació nuclear a partir de la
qual es constitueix (la relació entre comprador i venedor) empeny l’individu contra
l’individu i, a gran escala, la humanitat
contra la natura. La llei de vida del capital de l’expansió infinita, de la «producció
pel bé de la producció» i del «consum pel
bé del consum» converteix la dominació i
l’explotació de la natura en el «bé suprem»
de la vida social i de l’autorealització humana. Fins i tot Marx sucumbeix a aquesta mentalitat inherentment burgesa quan
atorga al capitalisme una «gran influència
civilitzadora» pel fet que redueix la natura,
«per primera vegada, [a] un objecte per a
la humanitat, merament per a ser utilitzada». La natura «deixa de ser reconeguda
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Les ciutats s’han de descentralitzar. Això ja no és una fantasia utòpica, sinó
una necessitat visible. També s’han d’establir noves ecocomunitats, articulades
artísticament amb els ecosistemes en els quals s’ubiquin. Les ecocomunitats
arrodonides del futur serien sostingudes per ecotecnologies arrodonides.
L’agricultura radical
és essencialment
llibertària en el seu
èmfasi en la comunitat
i el mutualisme, en lloc
de la competència.

com un poder per dret propi, i el coneixement teòric de les seves lleis independents apareix
només com un estratagema dissenyat per a sotmetre-la als requeriments humans».6
En contrast amb aquesta tradició, l’agricultura radical és essencialment llibertària en el
seu èmfasi en la comunitat i el mutualisme, en lloc de la competència. Aquest èmfasi deriva dels escrits de Peter Kropotkin7 i William Morris i podria anomenar-se ecològic, tot i
que la paraula ecologia encara no s’havia posat de moda; de fet, encara no havia estat
encunyada (ho va fer Ernst Haeckel fa un segle). La idea de barrejar la ciutat amb el camp,
de dur a terme una rotació de les tasques específicament urbanes amb les agrícoles, l’havien plantejat els anomenats socialistes utòpics com Charles Fourier durant la revolució
industrial. La varietat i diversitat en les activitats de cada dia (l’ideal hel·lènic d’un individu
arrodonit en una societat arrodonida) troba la seva contrapart física en entorns variats que
no són ni estrictament urbans ni estrictament rurals, sinó una síntesi de tots dos. L’ecologia
va validar aquest ideal en revelar que constitueix la condició prèvia no només del benestar
psíquic i social de la humanitat sinó també del benestar del món natural.

burocràtic sorprenent que no té personalitat, ni rellevància humana ni comprensió
individual. En població, sinó en grandària
física, les nostres ciutats es comparen amb
els estats nació del segle passat. L’escala
humana ha estat reemplaçada per l’escala
inhumana. Difícilment podem comprendre
la nostra pròpia vida, i molt menys gestionar
la societat o el nostre entorn immediat. Avui
dia, la nostra veritable autointegritat està implicada en la consecució de la visió que els
utòpics i llibertaris radicals van defensar fa
un segle. En aquest assumpte, estem lluitant
no només per a una millor forma de vida,
sinó també per a la nostra supervivència.

La nostra era ha anat més lluny que aquest enfocament visionari. Fa un segle encara era
possible arribar al camp sense dificultats, fins i tot des de les ciutats més grans, i, si hom
volia, podia deixar la ciutat de forma permanent i optar per una forma de vida rural. El capitalisme no havia esborrat del tot el llegat de la humanitat fins al punt que faltessin proves
dels enclavaments de veïns, d’estils de vida i personalitats pintorescos, de diversitat arquitectònica, i fins i tot de la societat rural. Depredador com era el nou sistema industrial, no
s’havia eliminat tant l’escala humana com per deixar l’individu totalment anònim i distanciat. Per contra, avui dia ens veiem obligats a ocupar fins i tot àrees quasi rurals que s’han
convertit essencialment en urbanitzades, i ens veiem reduïts a dígits anònims en un aparell

L’agricultura radical ofereix una resposta
significativa a aquesta situació desesperada, no en termes d’una lluita imaginària
per un refugi agrari remot sinó d’una recolonització sistemàtica de la terra d’acord
amb pautes ecològiques. Les ciutats s’han
de descentralitzar. Això ja no és una fantasia utòpica, sinó una necessitat visible que
fins i tot el planejament urbà convencional

Karl Marx, Grundrisse, ed. i trad. David McLellan (New York; Harper & Row, 1971), p. 94.
Veure especialment P. Kropotkin, Fields, Factories and Workshops Tomorrow (New York: Harper & Row, 1974); Mutual Aid (Boston:
Sargent Publishers, 1955), i també: Conquest of Bread (New York: New York University Press, 1972).

està començant a reconèixer. També s’han d’establir noves ecocomunitats, articulades artísticament amb els ecosistemes en els quals
s’ubiquin. Aquests ecocomunitats s’han de reduir a dimensions humanes, tant per a possibilitar el major grau d’autogestió possible com
la comprensió personal de la situació social. Aquestes ecocomunitats no contindrien una administració centralitzada, burocràticament
manipulada, sinó un sistema voluntarista en què l’economia, la societat i l’ecologia d’una àrea serien administrades per la comunitat en
el seu conjunt, i la distribució dels mitjans de vida estaria determinada per la necessitat, més que pel treball, el guany o l’acumulació.
Però l’agricultura radical porta aquesta tradició més enllà; fins la tecnologia mateixa. En el pensament social contemporani, la tecnologia
tendeix a polaritzar-se, per una banda, entre formes extensives de treball altament centralitzades i, per l’altra, les formes de treball intensiu
descentralitzades a escala artesana. L’agricultura radical es dirigeix al punt mitjà establert per l’ecotecnologia: s’acull a la tendència a la
miniaturització i la versatilitat, la producció de qualitat i una combinació equilibrada de fabricació en massa i artesania. Al costat de la
massiva tecnologia de combustibles fòssils que s’utilitza avui en dia, estem començant a veure el sorgiment d’una nova tecnologia; una
tecnologia que es presta a la implementació local de moltes fonts d’energia a petita escala (energia eòlica, solar i geotèrmica). Aquesta
tecnologia, a més, proporciona una major llibertat en l’ús de maquinària petita, d’usos múltiples, i ens pot proporcionar fàcilment els
productes semielaborats d’alta qualitat que nosaltres, com a individus, podem optar per acabar d’acord amb els nostres gustos i inclinacions. Les ecocomunitats arrodonides del futur serien, per tant, sostingudes per ecotecnologies arrodonides.8 Els habitants d’aquestes
comunitats, que viurien en una societat agrícola i industrial altament diversificada, serien lliures de fer ús de les tecnologies més sofisticades sense patir les distorsions socials que han enfrontat la ciutat contra el camp, la ment contra el treball, i la humanitat contra si mateixa
i contra el món natural.
L’agricultura radical fa que ens fixem en totes aquestes possibilitats, ja que hem de començar amb la terra, si més no perquè els materials bàsics per a la vida s’obtenen de la terra. Això no és només una veritat ecològica, sinó també social. El tipus de pràctica agrícola
que adoptem alhora reflecteix i reforça l’enfocament que farem servir en totes les esferes de la vida social i industrial. El capitalisme va
començar històricament per soscavar i superar la resistència del món agrari tradicional envers l’economia de mercat; una resistència que
mai no serà completament superada a menys que es creï una nova societat a la terra que alliberi la humanitat en el sentit més ampli i
restauri l’equilibri entre la societat i la natura.

6
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8

Veure Murray Bookchin, Post-Scarcity Anarchism (Berkeley: Ramparts Press, 1972).
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Una Terra, una
humanitat, un futur
Substituir la vella història de la separació per la nova història de la unitat i
abraçar el pluralisme radical és l’imperatiu del nostre temps, diu Satish Kumar.

La separació (la idea que les coses vives existeixen de forma individual, de forma aïllada les unes de les altres) ha estat una
història dominant durant molts segles. Aquest enfocament intel·lectual (fins i tot ideològic) de la vida en ocasions té el seu
valor, però les seves limitacions, i de fet els seus perills, han esdevingut cada vegada més evidents.
La primera de les limitacions, i la més òbvia, és la que implica la separació dels humans de la natura. Hem arribat a pensar que la natura és qualsevol cosa d’allà fora; que els turons, els rius, els oceans, els boscos, els animals i les aus són la
natura, mentre que els éssers humans i les nostres obres no ho som. (Consulteu qualsevol diccionari per a aquesta definició
moderna.) Aquesta definició dóna suport i fins i tot legitima la idea que el món natural està subordinat a nosaltres i existeix
per a servir les nostres necessitats.

Grup de Científics i Tècnics per un futur No Nuclear - GCTPFNN
36 anys fent oposició a la nuclearització de Catalunya i del món.
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36 anys proposant alternatives energèticament netes i segures.
Des de l’any 1987 organitzant anualment les Conferències Catalanes per
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D’acord amb aquestes idees de separació, el propòsit de la major part de la ciència, la tecnologia, la indústria i l’economia
ha estat, per tant, conquerir la natura i fer-la útil per a satisfer les necessitats humanes (i, massa sovint, la cobdícia humana).
Per tant, podem fer el que vulguem amb la natura; podem talar els boscos tropicals, sobreexplotar els oceans, matar milions
d’animals en el context de la nostra ramaderia industrial, enverinar el sòl amb productes químics i matar les criatures salvatges tot cercant el plaer, el poder o l’entreteniment. Segons aquest relat, la natura no té ànima, ni esperit, ni intel·ligència, ni
memòria. La natura és inanimada.
Però quan anem al seu significat original, aviat ens adonem que la paraula natura no vol dir altra cosa que ‘naixement’. Natal, nativitat, natiu, natura..., totes aquestes paraules tenen la mateixa arrel. Tot el que neix és natura. Nosaltres, els humans,
naixem, no? Llavors com podem dir que no som natura i actuar com si n’estiguéssim separats? Ja que som natura, el que
fem a la natura allà fora ens ho fem a nosaltres mateixos aquí.
Ara una nova història està emergint, o potser hauríem de dir reemergint. En aquest relat, tots som membres d’una comunitat
de la Terra. El conservacionista Aldo Leopold la va anomenar la «comunitat biòtica». Totes les espècies, inclosa la humana,
són sostingudes pels mateixos elements de l’existència. Tots respirem el mateix aire, bevem la mateixa aigua, ens escalfa el
mateix sol i som alimentats pel mateix sòl. Com podem dir que estem separats de la natura?
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Al meu entendre, l’arrel de la causa de la nostra crisi actual és la vella història de la separació. Per tant, en la nova història hem de passar de la nostra
cosmovisió antropocèntrica a una visió del món ecocèntrica, i hem de passar
de l’interès propi a l’interès comú, i a veure la unitat en la diversitat.

Com podem, per tant, considerar-nos els mestres de la natura? Com podem ser
tan estúpids com per pensar de nosaltres mateixos que som superiors a la natura?
La nova història ve, de fet, de l’antiguitat: moltes cultures indígenes parlaven de
la Mare Terra i el Pare Cel. Aquestes cultures consideraven que les criatures de
quatre potes i dues ales eren d’alguna manera germanes dels humans, membres
de la família de la Terra. Fins i tot quan caçaven o es menjaven aquestes criatures
insistien que això es fes amb un sentit de reverència, de propòsit espiritual. L’efecte
d’aquesta actitud va ser l’establiment de formes primerenques de conservació, en
lloc de conduir les espècies a l’extinció a causa del menjar.
Alguns de nosaltres vivim a la Terra, altres al cel i altres a l’aigua, però en última
instància tota la vida és una i es manifesta en milions de formes, formes i rostres.
La diversitat és la dansa d’una força vital. La unitat se celebra a si mateixa en la
diversitat de la vida. Tots estem connectats, tots estem relacionats. Som una part
integral de la natura. La Terra és la nostra llar comuna.
La història de la separació també ha infectat la totalitat de les relacions humanes.
En nom de la nacionalitat o la religió, sota el mantell del color o la raça hem
construït els grans murs de l’estret interès propi, que separa una nació d’una altra
o una religió d’una altra. L’interès nacional dels Estats Units està en conflicte amb
els interessos nacionals de Rússia. L’Índia i el Pakistan, la Xina i el Japó, i moltes
altres nacions veuen els seus interessos nacionals en conflicte amb els interessos dels altres. Ens hem oblidat de la veritat fonamental: que abans que siguem
americans o russos, israelians o palestins, hindús o musulmans, xiïtes o sunnites,
catòlics o protestants, i de pell negra o blanca, som membres d’una sola família
humana. Qualsevol que sigui la nostra nacionalitat o religió, sota la nostra pell
tots tenim la mateixa sang vermella. A nivell quàntic som tots protons i fotons. A
nivell espiritual tots som consciència pura. Amb aquesta comprensió podem transcendir totes les divisions i desenvolupar una manera de viure en harmonia amb
nosaltres mateixos, amb la gent de tota mena i amb l’entorn natural.

Una nova història
està emergint, o
potser hauríem de dir
reemergint. En aquest
relat, tots som membres
d’una comunitat de la
Terra. El conservacionista
Aldo Leopold la va
anomenar la «comunitat
biòtica». Totes les
espècies, inclosa la
humana, són sostingudes
pels mateixos elements de
l’existència.

A nivell quàntic som tots protons i fotons. A nivell espiritual tots som
consciència pura. Amb aquesta comprensió podem transcendir totes les
divisions i desenvolupar una manera de viure en harmonia amb nosaltres mateixos, amb la gent de tota mena i amb l’entorn natural.

La nova història és la història del pluralisme radical. És meravellós tenir diversitat de cultures i colors, nacionalitats i religions, credos i filosofies. Seria
molt avorrit si set mil milions d’éssers
humans a la Terra tinguessin només
una llengua o una religió o un sistema
polític. L’evolució afavoreix la diversitat:
la biodiversitat, la diversitat religiosa i
cultural, la diversitat política i econòmica, la diversitat de veritats i llengües.
Que floreixin mil flors i deixem que milions de ments siguin lliures! La Terra és
abundant. N’hi ha prou per a tothom,
per a compartir i celebrar. No hi ha necessitat de témer ni lluitar.
Reemplacem la vella història de l’estret
interès nacional amb la nova història del
nostre interès humà comú. Reemplacem
la vella història de la separació amb la
nova història o re-unió. Transformem
les nostres divisions en diversitat i impliquem-nos en diàlegs sobre les nostres
diferències. Al final, hi ha una sola Terra,
una sola humanitat i un sol futur. Com va
dir E. M. Forster, només hi ha connexió.
Es tracta de transformar la nostra
percepció.

Podem optar per percebre la diversitat
com una divisió o com una celebració
de la unitat. Podem mirar el món i veure’l com un tot i percebre’l com una
xarxa de relacions, o podem percebre’l
com una col·lecció de contraris fragmentats i inconnexos que lluiten entre
si. En la percepció de Thomas Berry,
l’ecoteòleg nord-americà, l’univers no
és una col·lecció d’objectes, sinó més
aviat una «comunió de subjectes».
La ment, cansada de divisions i conflictes, busca crear un món uniforme.
La globalització de l’arquitectura uniforme i d’aliments, begudes i roba uniformes, de cadenes de franquícies que
venen els mateixos béns produïts en
massa des de Nova York fins a Nova
Delhi i des de Pequín fins a Berlín;
aquesta uniformitat és qualsevol cosa
menys unitat.
Tot això és (o hauria de ser) el sentit comú senzill, però lamentablement
aquest sentit comú ja no és comú. Així
que hem de recordar la simple veritat
que les guerres, el terrorisme, el canvi
climàtic, la pobresa i altres grans problemes humans no són més que símptomes

de la malaltia d’arrels profundes que
és la nostra separació envers la natura
i la nostra desconnexió envers la nostra
comunitat humana. Llevat que ens adrecem a les causes profundes de la nostra
crisi ecològica i social no serem capaços de minimitzar o mitigar el dolor de
la pobresa, l’agonia de les guerres i el
patiment causat pel caos climàtic.
Al meu entendre, l’arrel de la causa de
la nostra crisi actual és la vella història
de la separació. Per tant, en la nova
història hem de passar de la nostra
cosmovisió antropocèntrica a una visió
del món ecocèntrica, i hem de passar
de l’interès propi a l’interès comú, i a
veure la unitat en la diversitat.

Satish Kumar és l’editor en cap de la
revista Resurgence and Ecologist i és
l’autor de diverses obres, entre elles No
Destination: Autobiography of a Pilgrim
i Soil, Soul, Society.
Resurgence & Ecologist, January/February 2016, No. 294.
Traducció: Pep Puig per a Alternativa
Verda.
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L’Acord Transatlàntic per al Comerç i la Inversió (TTIP per les seves
sigles en anglès) és un tractat que s’està negociant actualment entre Europa
i Estats Units per (suposadament) facilitar la inversió directa i l’eliminació
d’obstacles burocràtics innecessaris per a les empreses d’ambdós costats
de l’Atlàntic.
Les principals crítiques al tractat tenen en comú que significa la
continuïtat de les polítiques de retallades de la UE i que les grans
beneficiàries serien les elits que governen les grans empreses en
detriment dels drets socials, laborals i ambientals de la ciutadania, tant
europea com nord-americana. La Comissió Europea nega sistemàticament
que això pugui passar.
Un dels temes més polèmics és l’anomenat mecanisme de solució
de controvèrsies entre inversors i estats (ISDS per les seves sigles en
anglès), que atorga el dret exclusiu als inversors estrangers de demandar
un estat, davant de tribunals privats poc transparents, a fi de promoure polítiques laborals o ambientals que topin amb els interessos de les empreses.
La Comissió Europea insisteix que el TIPP beneficiaria enormement
la petita i mitjana empresa, sense que hi hagi cap tipus d’evidència
d’això. Només a Europa hi ha vint milions de pimes i només un 25% d’elles
exporten fora de les seves fronteres (un 13% fora d’Europa) principalment
perquè no tenen els recursos necessaris per a exportar i se centren en les
economies locals.
A Catalunya i molts altres llocs del món ja s’han dut a terme diverses
mobilitzacions contra el TIPP. Des del 2 d’octubre de 2015, Barcelona és
una ciutat contrària al TTIP, i a l’Estat espanyol ja hi ha una cinquantena
de municipis que s’oposen a la signatura i aplicació d’aquest tractat. Cal
seguir sumant forces! Suma’t a la campanya!

Enllaços d’interès:
http://www.noalttip.org
https://twitter.com/catnoalttip
https://www.facebook.com/noalttip/

Suma’t a la campanya!

IMATGES DE LA
21.ª FIRA PER LA TERRA
SERVEIS
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11 de setembre de 2016

La Diada a Salt

La Diada a Berga

I tant que estem a punt!

o
erard
ma G
© Txe

«Si hem estat tan insistents, i ens hem posat colze a colze,
afinem els instruments, que ja estem a punt de solfa.
És perquè no falta gaire, ho tenim molt acostat, ho estem gairebé tocant.
Tenim fetes les maletes. El país ja trenca el bull. Ens acostem a la meta.»
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La Diada a Barcelona
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La Diada a Lleida

© Francesc Bofarull

La Diada a Tarragona

© Jordi Estaragués
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Poema de Josep Pedrals

Autoria de les fotos: Assemblea.cat
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Ecoserveis, Referents en cultura energètica
Ecoserveis és una associació sense ànim de lucre que treballa a cavall entre la recerca
pura i la comercialització de la tecnologia de les energies d’origen renovable, l’eficiència
energètica i el medi ambient en general.
Els nostres serveis: campanyes; cursos, xerrades i tallers; consultoria.
Tel. 902 88 46 39
info@ecoserveis.net
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Cada 22 d’abril es commemora l’aniversari de la
celebració per primera vegada al món del DIA DE
LA TERRA - 1970 (Earth Day - 1970). En aquella
ocasió més de vint milions de nord-americans,
més de deu mil escoles i més de mil universitats
arreu dels Estats Units d’Amèrica participaren en
el Dia de la Terra. Més de sis-centes mil persones
participaren a la Fira Ecològica en plena 5a.
Avinguda de Nova York, i moltes més persones
participaren en d’altres activitats. Aquella gent
va sortir al carrer, va pressionar el Congrés i va
iniciar el modern moviment ecologista. El Dia de
la Terra de 1970 va ajudar a generar el suport
públic que va menar que s’adoptessin les lleis d’Aire Net, d’Aigua Neta, d’Espècies en Perill, i de Protecció dels Mamífers Marins; també es
va crear l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. El Dia de la Terra va ser fundat pel senador de Wisconsin, Gaylord Nelson, i va
ser organitzat per Denis Hayes. Va ser la més gran demostració de base de tota la història dels Estats Units. Des d’aleshores va començar
a celebrar-se el DIA DE LA TERRA cada 22 d’abril.
Aquest any en fa 46 que el moviment del Dia de la Terra està inspirant, desafiant idees, infonent passió i motivant la gent a actuar. Ben
viu, és un moviment que segueix liderant amb idees audaces i el poder del seu exemple.
A la vegada, és un moviment que comença ara. Avui. Aquí i ara. El Dia de la Terra és més que un sol dia (el 22 d’abril de 2016). És
més que visitar una fira o contractar un estand.
És hora de fer que passin grans coses. Plantem 7.800 milions d’arbres! Deixem els combustibles fòssils i fem ciutats cent per cent renovables! Recollim l’impuls de la Cimera de París sobre el Canvi Climàtic i construïm a partir d’aquí!
Comencem ara! I no ens aturem.
Per a més informació i per establir contacte amb els companys de Dia de la Terra de tot el planeta uneix-te al grup Dia de la Terra a
http://www.earthday.org

www.diadelaterra.org
Per a demanar informació sobre l’Associació Dia de la Terra
info@diadelaterra.org

firaperlaterra@diadelaterra.org

Entitat inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 18.739

Poden participar-hi com a socis totes les ONG, col·lectius o associacions públics que hagin incorporat, o tinguin en
projecte fer-ho a curt termini, els Principis de Valdez. També s’admeten aportacions i col·laboracions a títol individual.
Desitjo participar-hi com a voluntari

Vull contribuir-hi amb una aportació econòmica**

Vull subscriure’m a la revista Dia de la Terra: 2 números l’any, 10 euros

Volem fer-nos socis

Nom...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adreça .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Municipi.......................................................................................................................................................................................... Codi Postal ..................................................................................................................
Telèfon................................................................................................................... Correu Electrònic ...........................................................................................................................................................................
Signatura
* * Envia un xec a:
Núm. de compte corrent de Dia de la Terra: 3025 - 0001 - 10 - 1433021331

Dia de la Terra, c/o Bústia Verda, Apartat de Correus 10095, 08080 Barcelona. Telèfon: 902 883 519
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Entrevista a Steven Rockefeller

La Carta de la Terra
ha fet 15 anys

Una lent espiritual sobre la sostenibilitat
Aquest any en fa quinze que es va fer pública la Carta de la Terra, la
qual cosa va posar l’espiritualitat i l’ètica a l’avantguarda del discurs
del desenvolupament sostenible. Allen White, alt membre del Tellus
Institute, parla amb Steven Rockefeller, que va presidir la redacció de
la Carta de la Terra, sobre el seu llegat, així com sobre la seva pròpia
evolució com a educador, advocat i líder del pensament en portar
l’espiritualitat i l’ètica a la consciència pública.

―Els seus escrits, de compromís amb els assumptes mundials, i el seu treball filantròpic demostren una creença subjacent en el poder de l’espiritualitat i la dimensió ètica del canvi social. Què
li va inspirar aquestes creences?
―Les tradicions morals i religioses de la meva família han estat una influència important. Em vaig criar
en l’ambient d’una família protestant liberal que incloïa al matí lectures de la Bíblia i la pregària, l’escola dominical i l’assistència bastant regular a l’església. La influència del meu avi, John D. Rockefeller,
Jr., va ser particularment significativa. Era un home profundament religiós, que va inculcar als seus fills
i néts la seva ferma convicció que hi ha una gran responsabilitat social associada a la riquesa i els privilegis. El molestava el sectarisme religiós i, preocupat pels grans reptes socials que afronta el món, va
promoure amb vigor els valors morals compartits i la col·laboració ecumènica entre les denominacions
cristianes i altres grups religiosos.

»La meva família també tenia un gran interès en els assumptes exteriors i una llarga
tradició de pensar a escala internacional
en els negocis i la filantropia. El meu pare,
que va exercir en càrrecs de govern sota
quatre presidents i com a governador de
Nova York, estava apassionadament interessat pels assumptes internacionals. Ell i el
meu avi van jugar un paper actiu en ajudar
a establir les Nacions Unides a la ciutat de
Nova York, i la meva família ha estat partidària de l’ONU des de llavors.
»En resum, em van criar per pensar en termes
generals i per veure els grans problemes socials, econòmics i polítics del món com a reptes morals. El que vaig observar en la meva
família va ser que un sentit de propòsit moral
i la responsabilitat són una poderosa força
motivadora, i que els valors morals compartits uneixen les persones i promouen la collaboració i la cooperació. Sense un propòsit
comú, la gent i la societat no tenen una direcció clara i forta, ni cohesió. El desenvolupament i la interiorització d’una brúixola moral
sana és fonamental per a una vida espiritual
saludable. Un sentit del que és sagrat pot fer
més profunda la convicció moral.
»La meva recerca espiritual personal ha estat part d’una recerca del sentit profund de
la vida, que em va portar a estudiar la història del cristianisme, la història de la religió al
món i la història de la filosofia occidental. La
dècada de 1960 va tenir un fort impacte en
mi. El moviment pels drets civils, el moviment
de les dones, el moviment contra la guerra i,
en general, l’atac a l’establishment a Amèrica, del qual la meva família formava part,
tots aquests corrents socials em van obligar a
pensar seriosament sobre els temes de la justícia social i econòmica. Al seminari, la visió
teològica i l’ètica social de Reinhold Niebuhr
em van influir especialment. A la Universitat
de Columbia vaig escriure la meva tesi doctoral sobre John Dewey, el filòsof nord-americà
i líder intel·lectual del moviment progressista.
Em vaig sentir atret per l’humanisme democràtic de Dewey i el seu ideal d’una “fe comuna” en la forma de valors morals compartits i
principis que uneixen i guien la societat.

«La Carta de la Terra, amb la seva visió “d’una
sola família humana i una sola comunitat de la
Terra amb un destí comú”, busca integrar les
dimensions democràtiques i ecològiques de la
consciència global emergent.»

―Com va encaixar el medi ambient en
aquesta visió del món?
―Vaig rebre tres grans influències. En primer
lloc, les experiències espirituals més potents
que vaig tenir quan era un nen varen ser a
les muntanyes i al mar, on em vaig trobar
amb la màgica bellesa i el poder impressionant del món natural. En segon lloc, molts
membres de la meva família eren conservacionistes apassionats i actius. En tercer lloc,
el moviment ecologista nacional i internacional que va sorgir a les dècades de 1960 i
1970 va conformar, de manera fonamental,
la meva forma de pensar. Els moviments de
l’ecologia profunda i de l’ètica ecològica
em van influir especialment. El misticisme
occidental, la filosofia processal, l’ecoteologia i la filosofia budista també em van ser
molt útils mentre treballava per crear una
visió integrada del món.
»Amb el temps, vaig arribar a abraçar el
que jo anomenaria una espiritualitat relacio-

nal, que és la que es troba en la filosofia de
Martin Buber. En ella es considera la vida
espiritual com centralment preocupada per
la qualitat de les nostres relacions amb nosaltres mateixos, amb les altres persones, les
altres cultures, la més gran comunitat de la
vida, l’univers encara més gran i el Misteri,
en moltes tradicions conegut com Déu.
―L’economia, la ciència i tecnologia i la
política dominen el discurs sobre el futur
del planeta, i hi ha moltes menys referències a l’ètica i l’espiritualitat. Considerant els temps perillosos que tenim
en endavant, serà aquesta última la que
assumirà un major protagonisme en les
properes dècades?
―A mesura que l’impacte dels problemes
socials, econòmics i ecològics es torni més
greu i el sentit d’urgència es propagui, creixerà la tendència a descriure el canvi com
un imperatiu moral. Els moviments pel canvi
social tendeixen a guanyar suport quan el
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«La Carta de la Terra té una legitimitat
única com a tractat de la gent, i un seguit
d’experts en dret internacional la consideren
un document del tipus “llei tova”.»

públic es convenç que els objectius d’aquests
moviments impliquen el que és legítim, just,
equitatiu i bo. Definir la dimensió ètica i
espiritual dels nostres problemes globals i
afrontar-la és essencial per a qualsevol solució a llarg termini.
»La crisi ecològica global té moltes dimensions: tecnològica, jurídica, econòmica, etc.
Totes elles són importants, però el problema
en el nivell més profund és moral i espiritual.
Es tracta de la falta d’estima, de compassió,
d’amor, de respecte i de responsabilitat. Es
tracta de la nostra actitud cap a les generacions futures i d’abraçar el concepte de responsabilitat intergeneracional amb el cor. Es

tracta de la nostra actitud cap a la gran comunitat de la vida i de reconèixer que les persones són una part interdependent, no una
entitat separada, de la natura. La cura de la
biosfera requereix un pensament a llarg termini, inspirat per l’estima i l’amor i impulsat
per un profund sentit de responsabilitat ètica.
―Com vostè remarca, la Carta de la
Terra és una forta crida respecte a com
gestionem les nostres vides, les nostres
institucions i el nostre futur. Quins són
els orígens de la Carta?
―Els seus orígens es poden rastrejar fins a
l’any 1948, quan a la fundació de la Unió

Internacional per a la Conservació de la Natura i els Recursos Naturals (UICN) es va incloure una crida a crear una Carta Mundial
per a la Protecció de la Natura. Aquest objectiu es va realitzar trenta-quatre anys més
tard amb l’adopció de la Carta Mundial de
la Natura. No obstant això, la Carta Mundial
va ser redactada abans que la idea de desenvolupament sostenible fos completament
conceptualitzada i abraçada per la comunitat
internacional. Això es va produir en, i a través
de, la publicació de l’informe de 1987 de la
Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el
Desenvolupament, El nostre futur comú. Entre les recomanacions de l’informe hi havia
la proposta que els governs redactessin una
declaració universal sobre la protecció ambiental i el desenvolupament sostenible en la
forma d’una “nova carta”.
»Aquesta recomanació va portar Maurice
Strong, secretari general de la Cimera de la
Terra de Rio de 1992, a proposar que l’adopció d’una Carta de la Terra fos un objectiu de
la Cimera. No obstant això, no va ser així. El
nord i el sud no van poder arribar a un acord
sobre els principis per a una carta d’aquest
tipus. Arran de la Cimera de la Terra de Rio,
Strong va crear el Consell de la Terra per seguir l’assignatura pendent de la Cimera, i el
1994, amb el suport del Govern holandès,
va formar una aliança amb Mikhaïl Gorbatxov i la Creu Verda Internacional per llançar
una iniciativa de la societat civil per redactar
la Carta de la Terra. Un secretariat de la Carta de la Terra es va establir en el Consell de la
Terra, situat a la Universitat per la Pau (UPAZ)
a Costa Rica. El 1995 m’hi vaig implicar i
vaig dirigir un esforç d’investigació en suport
de la iniciativa. A finals de 1996 es va formar
una comissió independent de la Carta de la
Terra amb líders internacionals per supervisar-ne la redacció i em van demanar formar i
presidir un comitè de redacció.
―El procés que es va desenvolupar en
els tres anys següents va ser diferent
dels processos tradicionals de les Nacions Unides en virtut del fort compromís
de la societat civil. Ofereix aquesta participació una major legitimitat que els
processos intergovernamentals usuals?
―La Carta de la Terra té una legitimitat única
com a tractat de la gent, i un seguit d’experts
en dret internacional la consideren un document del tipus “llei tova”. Els governs de la
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«Moltes ciutats han utilitzat la
Carta de la Terra com a guia
en els seus processos de planificació del desenvolupament
sostenible.»

dècada de 1990 estaven preocupats per la
promoció del creixement econòmic; no estaven interessats en la negociació de nous
principis, més exigents en l’àmbit del desenvolupament sostenible. Certament no volien
un nou acord que definís el respecte i la cura
de la comunitat de la vida com un imperatiu moral. Strong i Gorbatxov van reconèixer
que la redacció de la Carta de la Terra només podria dur-se a terme en, i a través de,
la participació de la societat civil global, que
van veure com una tercera força emergent
que podria fer que els governs i les empreses
assumissin les seves responsabilitats respecte
al medi ambient.

ïsos, i emetia nous esborranys periòdicament
a la recerca de comentaris de base àmplia.
Aquest comitè també va treballar en estreta
col·laboració amb els membres de la Comissió de Dret Ambiental de la UICN per tal
de consolidar i ampliar el dret internacional
ambiental i el que ateny el desenvolupament
sostenible, cosa que va proporcionar una altra font important de legitimitat a la Carta. Al
març de 2000, en una reunió de la Comissió
de la Carta de la Terra a la seu de París de la
UNESCO, el text es va acabar de concretar.
El llançament formal de la Carta de la Terra
va tenir lloc al juny d’aquell mateix any al Palau de la Pau, a l’Haia.

»El procés que va donar lloc a la Carta de la
Terra és la principal font de la seva legitimitat. Va ser el procés més inclusiu i participatiu
mai associat a l’elaboració d’una declaració
internacional. Centenars d’organitzacions i
milers de persones s’hi van implicar. Es van
formar comitès de la Carta de la Terra a
quaranta-cinc països. Les grans conferències
regionals es van celebrar a Àfrica, Àsia, Europa, l’Amèrica del Nord i l’Amèrica Llatina. El
comitè de redacció era integrat per representants de diversos grups i diverses cultures i pa-

―La Carta de la Terra va celebrar el seu
quinzè aniversari el passat mes de juny.
En retrospectiva, la Carta ha complert, ha
superat o s’ha quedat curta en les seves
aspiracions?
―Entre aquells que hem estat profundament
implicats en la iniciativa de la Carta de la Terra hi ha la sensació que s’ha aconseguit molt
i que queda molt per fer. La Carta ha estat
traduïda a més de quaranta idiomes i li han
donat suport més de sis mil organitzacions,

incloses la UNESCO i el Congrés Mundial
de la Natura de la UICN. Més d’un centenar
d’assajos han estat publicats sobre la Carta, i
és àmpliament utilitzada a les escoles i universitats com una eina d’ensenyament, i s’ensenya com a “llei tova” en diverses facultats de
dret. La secretaria internacional de la Carta
de la Terra, que compta amb més d’un centenar d’afiliats a seixanta-set països, dirigeix el
Centre d’Educació per al Desenvolupament
Sostenible Carta de la Terra a la UPEACE. Hi
ha una Càtedra UNESCO d’Educació per al
Desenvolupament Sostenible i la Carta de la
Terra. Moltes ciutats han utilitzat la Carta de
la Terra com a guia en els seus processos de
planificació del desenvolupament sostenible.
»La influència de la Carta de la Terra té
moltes formes. Per exemple, dubto que la
Declaració del Mil·lenni de l’ONU hagués
afirmat el principi de respecte a la natura
com un valor fonamental si no hagués estat pels centenars d’ONG que assistiren a la
Cimera i que havien aprovat la Carta de la
Terra i van demanar a la Cimera que aprovés el document. Un exemple especialment
significatiu de la seva pertinència és la nova
encíclica del Papa Francesc, “Laudato Si: en
atenció a la nostra casa comuna”, que dóna
suport a la Carta i la cita, la qual cosa li ha
donat una nova visibilitat. L’encíclica és una
bella defensa teològica dels valors ètics de
respecte i cura de la comunitat de la vida
que es troben al cor de la Carta de la Terra.
El lideratge franc del Papa a favor d’una ètica global de la cura ambiental és un desenvolupament molt prometedor.
»Potser la nostra major decepció, però, ha
estat que l’Assemblea General de l’ONU
no hagi aprovat o reconegut la Carta de la
Terra. D’altra banda, l’Assemblea General

no ha aprovat mai un document que ella
no hagi redactat. La Declaració de Johannesburg emesa per la Cimera de Rio+20 el
2002, però, sí que inclou un text extret de la
Carta de la Terra, que constitueix un resum
concís de la seva visió ètica: “Declarem la
nostra responsabilitat els uns vers els altres,
vers la gran comunitat de la vida i els nostres
fills”. (La Carta, per contra, es refereix a les
“generacions futures”.) Hi ha una gran coherència entre els setze principis de la Carta
de la Terra i els disset nous Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, amb les
seves 169 fites. Des de la perspectiva de la
Carta de la Terra, els ODS són un gran pas
endavant en l’esforç per a posar en pràctica
la visió de la Carta de la Terra, i la Carta de
la Terra proporciona el marc ètic inclusiu necessari per a donar suport i inspirar a l’acció
sobre els ODS.

«Potser la nostra major decepció ha estat que
l’Assemblea General de l’ONU no hagi aprovat o
reconegut la Carta de la Terra.»

―Fa gairebé un quart de segle des de la
publicació del seu llibre Esperit i natura:
per què el medi ambient és una qüestió
religiosa. Sent que l’objectiu clau del llibre, infondre un sentit d’espiritualitat i
ètica al discurs internacional, ha aconseguit un progrés satisfactori?
―Necessitem més claredat ètica per part de
les Nacions Unides i dels nostres líders polítics
i socials pel que fa als grans reptes globals a
què s’enfronta la humanitat en el segle XXI.
La manca de claredat moral contribueix a la
manca de voluntat política quant a la creació
i implementació dels objectius de sostenibilitat. El president Obama parla ara d’abordar
el canvi climàtic com una obligació moral,
però la majoria dels líders polítics i empresarials no volen ser refrenats per imperatius morals ni per una ètica global. Per exemple, no
volen reconèixer que el medi ambient és una
qüestió ètica i que els éssers humans, com a
membres de la comunitat de la vida, tenen
una responsabilitat envers aquesta comunitat.
Part del problema és que, amb molt poques
excepcions, les constitucions estatals són documents antropocèntrics.
»Atesa la resistència a veure que els principals
problemes socials i ecològics impliquen opcions ètiques fonamentals, un dels enfocaments
consisteix a mirar les religions del món per tal
d’elevar i ressaltar aquesta dimensió. Aquest
ha estat l’objectiu del moviment Religió i Ecologia. Els orígens del moviment es remunten
als escrits d’uns pocs pensadors profètics de

la dècada de 1960, que van començar a guanyar força a la fi de la dècada de 1980 i durant
la de 1990. Ningú no ha fet més per fer avançar el moviment que els professors Mary Evelyn
Tucker i John Grim, que encapçalen el Fòrum Internacional sobre Religió i Ecologia. Els líders
religiosos com el Dalai Lama, el patriarca Bartomeu i el papa Francesc, i organitzacions com la
Iniciativa Religions Unides i Fe Verda, estan proporcionant el tipus de lideratge religiós en suport
dels valors compartits, els drets humans, la justícia climàtica, el medi ambient i la pau que el
moviment ha estat demanant.
―En el seu assaig La transició cap a la sostenibilitat va argumentar que la Carta de la
Terra fa una contribució distintiva a la Gran Transició. Quina és aquesta contribució?
―Totes les grans civilitzacions del passat van generar la seva pròpia consciència ètica i espiritual
distintiva. Cadascuna d’aquelles grans civilitzacions es va situar en una regió geogràfica concreta del planeta, i el seu entorn natural va influir sobre les seves tradicions culturals i visió espiritual.
Durant els últims dos-cents anys, ha anat sorgint una nova civilització: la civilització científica,
industrial i tecnològica que estem vivint en l’actualitat. Considerem principalment que aquesta
societat industrial i tecnològica és una empresa secular que no té una consciència espiritual i
ètica pròpia.
»No obstant això, la civilització industrial i tecnològica ha proporcionat l’estructura econòmica i
física que ha possibilitat la creació d’una comunitat global. Una civilització mundial està emergint i, amb ella, una consciència profunda de la creixent interdependència entre tots els pobles i
nacions. A més, la ciència contemporània està fomentant una nova consciència del planeta com
un tot interconnectat i autoorganitzat, i de la humanitat com una part interdependent de l’ecosistema planetari. Com a resultat d’aquests desenvolupaments, una nova consciència global està
sorgint, especialment entre els joves.
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«Atesa la resistència a
veure que els principals
problemes socials i
ecològics impliquen opcions
ètiques fonamentals, un dels
enfocaments consisteix a
mirar les religions del món
per tal d’elevar i ressaltar
aquesta dimensió.»

CATCHING THE SUN (Atrapant el sol)
Un documental de Shalini Kantayya

«Aquest documental de la guardonada cineasta i ecoactivista Shalini Kantayya amplia el debat sobre el canvi climàtic,
que sovint no té rostres, per incloure persones de color i explorar les possibilitats de la justícia social i econòmica en
un món que molt aviat serà alimentat per l’energia solar.»
Julie Anderson, LA Film Festival

A través de les històries de treballadors i empresaris dels EUA i la Xina, Catching the Sun copsa la cursa mundial per
liderar un futur construït sobre les energies netes. En el transcurs d’un programa de capacitació laboral en el sector
de l’energia solar, Catching the Sun segueix l’esperança i l’angoixa de treballadors nord-americans aturats que busquen
feina en el sector de la indústria solar. Amb països com la Xina invertint en tecnologies innovadores i capitalitzant
aquesta oportunitat de guanyar bilions de dòlars, Catching the Sun explica la història de la transició energètica
mundial des de la perspectiva de treballadors i empresaris que basteixen solucions a la desigualtat salarial i al canvi
climàtic amb les seves pròpies mans.

Descobreix més a CATCHINGTHESUN.TV
Promouen la difusió d’aquest film a Catalunya: l’Associació Dia de la Terra, Alternativa Verda, el Grup de Científics i
Tècnics per un Futur No Nuclear (GCTPFNN), l’Associació Una Sola Terra, la Fundació Terra i Ecoserveis.

»A més, hi ha una consciència ètica i espiritual distintiva formant part
d’aquesta nova consciència global. Reflecteix la influència de la revolució social i política democràtica que ha estat transformant la societat
en els últims dos segles, així com la interdependència entre tots els
pobles i entre la humanitat i la natura. Les fotografies generades per
l’exploració de l’espai ens han donat belles imatges de la Terra que
són un poderós símbol d’aquesta nova consciència ètica i espiritual
mundial. Aquestes imatges de la Terra són un símbol de la unitat enmig d’una gran diversitat biològica i cultural així com del Misteri sagrat
i de la fragilitat de la vida en un immens univers en evolució.
»Un aspecte de la història humana de vital importància des de la Segona Guerra Mundial ha estat l’esforç d’aclarir i articular els valors i
principis que formen la nova consciència ètica i espiritual despertada
per la socialdemocràcia, l’ecologia i la globalització. L’elaboració i
aprovació de la Carta de les Nacions Unides i la Declaració Universal
dels Drets Humans va ser un moment important en aquest procés. La
Declaració Universal dels Drets Humans i els nombrosos acords sobre
drets humans que ha inspirat es poden entendre com a expressions
de la democràcia espiritual. Documents com la Carta Mundial de la
Natura donen expressió a la dimensió ecològica de la nova conscièn-

cia global. La Carta de la Terra, amb la seva visió d’”una sola família
humana i una sola comunitat de la Terra amb un destí comú”, busca
integrar les dimensions democràtiques i ecològiques de la consciència
global emergent.
»Aquesta nova consciència ètica i espiritual està sorgint orgànicament
com a resultat de les condicions d’evolució que hi ha a la Terra. És una
expressió de la força de la vida que ha generat la comunitat de la vida.
És una força poderosa. Podem resistir-nos-hi, però no podem controlar-la. L’esperança per al futur és que s’apoderi de la humanitat prou
de pressa per ajudar-nos a fer els canvis en la nostra forma de pensar i
de viure que s’han tornat essencials per a la supervivència i el floriment
de l’espècie humana i la gran comunitat de la vida. Ara és una cursa
contra el temps. Aquesta és, per mi, la contribució de la Carta de la
Terra a la Gran Transició. És un esforç de la societat civil per donar-li
expressió i fer avançar la consciència ètica i espiritual global emergent.

ALLEN WHITE, desembre de 2015

40
41

I + D i PRODUCTES NATURALS

Les càpsules vegetals
d’alliberament prolongat
són un bon exemple de
com els avenços en la
investigació es tradueixen
en productes més
eficaços.

Els productes naturals, en la majoria dels casos d’origen vegetal, han estat durant segles els únics remeis amb què
han comptat les diverses civilitzacions. No obstant això, en un determinat moment els avenços de la química i el ràpid
desenvolupament dels fàrmacs de síntesi van provocar un descens en l’ús dels remeis que ens ofereix la natura i la
investigació sobre ells.
Afortunadament, a dia d’avui aquesta situació ha canviat. Algunes de les empreses més destacades del sector de
la medicina natural compten amb importants departaments d’Investigació, Desenvolupament i innovació als quals
destinen una gran quantitat de recursos. Aquest esforç d’inversió econòmica i en mitjans humans a favor de la I + D
+ i es tradueix en èxits importants. D’aquesta manera, en l’actualitat hi ha una àmplia varietat de productes naturals
que ajuden a prevenir una gran quantitat de patologies, o que contribueixen a pal·liar-les, amb les garanties més
altes de qualitat i eficàcia. Paral·lelament als avenços en la investigació de les propietats de les plantes s’han obtingut
progressos importants pel que fa a la presentació dels productes o el seu procés de fabricació.

L’EXEMPLE DE LES CÀPSULES
D’ALLIBERAMENT PROLONGAT
Les càpsules vegetals d’alliberament prolongat són un bon
exemple de com els avenços en la investigació es tradueixen
en productes més eficaços. Es tracta de càpsules elaborades
emprant una tecnologia, desenvolupada per determinats laboratoris, amb el propòsit de facilitar l’administració dels principis
actius de les plantes, que són alliberats en el moment i el lloc
adequats, cosa que assegura que siguin absorbits de manera
òptima, la qual cosa permet la dosificació del producte d’una
forma controlada i eficient.
Aquest avenç important es reflecteix principalment en aquests
avantatges:
1. Major comoditat de dosificació:
D’una banda, s’ingereixen menys càpsules: les càpsules presenten una concentració de principis actius més gran que qualsevol altra càpsula, cosa que permet reduir-ne la posologia.
D’altra banda, cal prendre menys vegades les càpsules:
l’evolució tecnològica permet que es redueixi la freqüència de
la seva administració (fet que el consumidor agraeix) mentre el
producte conserva la mateixa activitat. En la majoria dels casos
és aconsellable que les preses es realitzin sempre a les mateixes
hores.
2. Major aprofitament de la substància o planta administrada.
3. Eliminació de les fluctuacions en els nivells sèrics
de les substàncies o els principis actius administrats, cosa que
n’augmenta el benefici terapèutic.

En l’actualitat hi ha
una àmplia varietat
de productes naturals
que ajuden a prevenir
una gran quantitat
de patologies, o
que contribueixen a
pal·liar-les, amb les
garanties més altes de
qualitat i eficàcia.

Laboratori de Soria Natural.

4. Reducció potencial dels efectes
adversos que puguin tenir les plantes administrades.
En les càpsules d’alliberament prolongat s’allibera inicialment una quantitat de
principi actiu suficient per a produir el seu
efecte i, després, la resta del principi actiu
es va alliberant a una velocitat predeterminada durant períodes de temps prolongats.
Per aconseguir-ho, les càpsules estan formades per un seguit de nuclis en els quals
s’integren els principis actius de les plantes.
Alhora, aquests nuclis estan recoberts per
diverses cobertes que permeten que el principi actiu es vagi dissolent al llarg de tot el
tub digestiu. D’aquesta manera, s’aconsegueix que el principi actiu es mantingui al
cos durant dotze hores.

AVENÇOS EN ELS
PROCESSOS DE
FABRICACIÓ
Però no servirien de res els avenços aconseguits en la manera en què s’alliberen els
principis actius al cos si no es tingués cura
tant del procés de fabricació com de la
qualitat del producte.

Aquesta última ha de començar, en primer
lloc, per la matèria primera. Les plantes utilitzades en el procés d’elaboració de qualsevol càpsula vegetal han de procedir de
conreus nets, en els quals no s’hagin utilitzat herbicides ni pesticides. A més, hem de
tenir garanties que aquesta matèria primera ha estat sotmesa a controls exhaustius i
estrictes que n’avalin la qualitat.
Pel que fa al procediment d’elaboració de
les càpsules hi ha tecnologies que, en els últims temps, s’han mostrat molt més eficaces
en el desenvolupament del procés. És el cas,
per exemple, de la liofilització, la forma més
respectuosa de deshidratació, que permet
mantenir intactes les propietats i les aromes
de qualsevol extracte mitjançant la seva congelació i posterior introducció en una càmera
d’alt buit per evaporar l’aigua per sublimació.
Un cop obtingut el liofilitzat s’inicia el procés d’obtenció de microesferes o esferonització. Amb aquesta finalitat, i amb l’ajut
de cel·lulosa microcristal·lina, s’obtenen
mitjançant extrusió uns brins fins d’extracte
que, en introduir-los en un sistema anomenat esferonitzador, es trenquen en petites
partícules que són modelades a alta velocitat per obtenir les microesferes que s’aprecien a les càpsules. A continuació, s’assequen a una temperatura inferior a 30 ºC.

Les microesferes obtingudes aporten dos
grans avantatges: d’una banda, una estabilitat important del principi actiu (en estar
inclòs a la matriu de cel·lulosa) i d’altra
banda la possibilitat de procedir a un recobriment de la seva superfície mitjançant un
sistema de polvoritzat seqüencial amb un
polímer que redueix la seva permeabilitat a
la humitat i, per tant, retarda la seva dissolució un cop ingerit.
A la càpsula que ingerim, independentment
de la seva composició, hi ha microesferes
recobertes en nivells diferents. Així, un primer nivell permet la seva dissolució immediata i, per tant, la seva absorció instantània
després de la seva ingestió; un segon nivell
es dilueix al cap de tres hores, el tercer al
cap de sis hores i el quart al cap de nou hores. Aquest procés seqüencial de dissolució
permet generar en el nostre cos el mateix
efecte que si estiguéssim ingerint el principi
actiu cada tres hores, la qual cosa és ideal
per a la seva activitat òptima, ja que permet
la presència contínua del principi actiu al
plasma, però sense la incomoditat d’haver
de prendre el producte cada tres hores.

Departament Mèdic de Soria Natural
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Fengshui, les veus de la Terra
Aquest petit article pretén integrar al fengshui actual fets que eren naturals per als antics mestres. En el passat no
hi havia uns problemes semblants als actuals, i, tot i que sempre hi ha hagut edificacions inadequades, mai no van
suposar una preocupació desbordant per al futur de la Terra, un futur que és a les nostres mans.

L’home
Avui més que mai la nostra Terra reclama una nova consciència, una
forma respectuosa i sàvia d’usar els seus recursos. L’ànima de l’home ha
de sobreposar-se a l’atenció superficial que presta al món per establir un
nou enfocament i una nova sensibilitat, si no volem que la nostra ceguesa
corrompi la bellesa i la vida que ens envolten.
El fengshui, que significa ‘vent i aigua’, és un conjunt de tècniques
que fa servir els elements i les formes de la natura per crear patrons
d’harmonia. Però no parlem aquí d’un fengshui preocupat només per
objectes per a «tenir sort», sinó de la divulgació dels seus principis més
fonamentals.

L’origen dels elements
Si observes la matèria emprada en construccions intemporals i que
romanen fins als nostres dies, veuràs que procedeix de lentes maduracions
que van tenir lloc al si de la terra. El marbre, les roques, la pedra, el jade, la
fusta fina o els cristalls naturals expressen incomptables anys d’incubació,
en què l’energia del cel i la terra han donat vida als elements. Si pensem
en el ciment, les moquetes sintètiques, el plàstic i els derivats del petroli,
o la uralita, ens adonem que són diferents.

Alguns materials que són considerats poc saludables són
els granits radioactius, els guixos procedents de residus
incinerats, les fustes tractades amb formaldehid, les
pintures amb metalls pesants, fibres sintètiques que es
carreguen elèctricament, revestiments aïllants de fibra
de vidre o amiant, l’abús d’elements plàstics, els farcits
a partir de diversos tipus de runes, les estructures que
generen grans alteracions electromagnètiques, etc.
Des del punt de vista energètic són preferibles els
espais construïts amb materials biocompatibles. Les
principals raons d’això són l’emanació pròpia de les
estructures i el seu impacte sobre la vitalitat i la salut
en general. L’exemple més clar són els edificis moderns
totalment segellats que no permeten una comunicació
amb l’entorn, una comunicació que reemplaça el ciment
per la terra, l’aire extern per l’aire condicionat, la llum
natural per la llum artificial...; tot aquest conjunt de fets
separen l’home de les veritables fonts de salut i energia.
Els futurs arquitectes i consultors de fengshui hem de
pensar en entorns més saludables i respectuosos.

L’ànima de la matèria
Els materials que fem servir des del punt de vista del
fengshui haurien de tenir la capacitat de ser absorbits
per l’ambient sense causar danys ecològics, quelcom
fonamental que s’hauria de tenir en compte pensant en les
properes generacions, per una qüestió de responsabilitat.
Les estructures que no poden reutilitzar-se de forma
senzilla o reciclar-se sense alts costos energètics no són
adequades per a una vida respectuosa, si bé poden ser-ho
per a un ràpid desenvolupament econòmic.
Cada material que ens envolta atrau un determinat
tipus d’energia. Mai no trobaràs un «vi excel·lent» en
un bric d’alumini, i potser la nostra pròpia existència es
mereix el mateix tracte. Per tant, caldria que triéssim amb
cura el nostre «envàs protector». Els materials, com una
segona pell, han de respectar l’intercanvi biològic.
Natividad Pérez Domingo i Silvestre Pérez
Directors d’Escuela Feng Shui Natural
www.fengshuinatural.com
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OBITUARIS
En memòria de Muriel Casals
Dia de la Terra vol fer arribar el seu sentit condol a la família amb el
bon desig que la mare Terra aculli la Muriel en el seu si, tot fent que
l’esperit de la Terra ens doni la força necessària per a continuar pel
camí pel qual la Muriel va caminar de manera tan clara. Nascuda
a Avinyó el 1945, Muriel Casals va dedicar gran part de la seva
carrera a la defensa de les llibertats i la identitat catalana. Els últims
anys va convertir-se en un personatge clau en el procés polític
català. L’expresidenta d’Òmnium Cultural i diputada de Junts pel Sí,
presidenta de la comissió parlamentària sobre el procés constituent,
va patir un traumatisme cranioencefàlic i una fractura a la pelvis
el 30 de gener de 2016 en ser atropellada per una bicicleta quan
caminava per Barcelona. Muriel Casals va ser ingressada a l’UCI
de l’Hospital Clínic de Barcelona, on va estar dues setmanes, fins el
moment del fatídic desenllaç.

Berta Cáceres - Assassinada pels interessos del
capitalisme productivista
Berta Cáceres, respectada líder indígena i ecologista de l’Amèrica
Central, guardada amb el prestigiós Goldman Environmental
Prize, va ser assassinada a casa seva per dos pistolers el dia 2 de
març de 2016. Berta s’havia destacat per liderar l’oposició a la
construcció de l’embassament Agua Zarca i havia estat amenaçada
de mort. John Goldman, president de la Goldman Environmental
Foundation, va declarar que havia estat una «heroïna ambiental»
que, «sense por, va seguir guiant la seva comunitat amb una força i
una convicció sorprenents, tot i saber els riscos que això implicava».
I va afegir: «Ella va construir una comunitat increïble d’activistes de
base a Hondures, que tiraran endavant la campanya per la qual ella
va lluitar i morir.» Des de Dia de la Terra enviem un sentit condol a
la seva família, amics i companys.

Freda Meissner-Blau - Referent de l’ecologisme a

Àustria

El dia 22 de desembre de 2015 va morir a Viena, als 88 anys d’edat,
envoltada per l’afecte dels seus i el respecte del moviment ecologista
austríac, Freda Meissner-Blau, considerada la fundadora i portaveu
més representativa del partit Die Grünen-Die Grünen Alternative (Els
Verds-Alternativa Verda). Meissner-Blau, que va venir a Catalunya
a parlar al segon Simposi Internacional Una Sola Terra sobre una
Europa desnuclearitzada (l’any 1991), va rebre el Premi d’Àustria per
la Protecció de la Natura l’any 1985, i el 1991 el prestigiós Premi
Konrad Lorenz. Va intentar influir sobre el Partit Socialdemòcrata
Austríac per tal que abandonés el seu suport a l’energia atòmica i
va contribuir a guanyar, l’any 1984, la batalla contra el projecte de
la central hidroelèctrica d’Hainburg, al Danubi, que hauria implicat
la destrucció d’una de les reserves naturals més belles d’Europa.
També va defensar la creació d’un Tribunal Internacional Penal del
Medi Ambient per tal de jutjar els crims i atemptats ecològics; un buit
jurídic a escala mundial que encara cal omplir.
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Nota de premsa conjunta d’Eolpop SL i Som Energia SCCL
Es col·loca la primera pedra del primer projecte eòlic comunitari que
es realitza a Catalunya i a l’Estat espanyol
El proppassat 19 de juny es va celebrar l’acte de posada
de la primera pedra del primer projecte eòlic comunitari,
batejat amb el nom de «Viure de l’aire del cel».

XXVII CONFERÈNCIA ANUAL BIONEERS

Aquestes trobades constitueixen un nucli de solucions pràctiques per a restaurar la Terra i les persones. Anuncien una era d’interdependència
basada en els principis naturals de diversitat, parentiu, comunitat, cooperació i reciprocitat. Estem convidats a formar part d’aquesta fèrtil
xarxa. Marin Center – San Rafael (Califòrnia, EUA) – Del 21 al 23 d’octubre de 2016 – www.bioneers.org
CRIDA A L’ACCIÓ PER LA DEMOCRÀCIA DE LES LLAVORS, EL MENJAR I LA TERRA
L’Aliança Global per la Llibertat de Llavors et convida a unir-te a persones i comunitats de tot el món per sembrar llibertat, diversitat
alimentària i democràcia global. Uneix-te a la iniciativa a Facebook (https://www.facebook.com/events/444150349035148/) per mantenirte informat de com participar i trobar links útils.

L’esdeveniment va tenir lloc al terme municipal de Pujalt
(Anoia), a l’indret on està previst instal·lar l’aerogenerador. L’acte es va emmarcar en la Setmana Europea de
l’Energia i en el Dia Global del Vent.

350 BCN

350BCN és un moviment ciutadà pel clima creatiu, pacífic, horitzontal i obert a tots els individus i col·lectius que desitgin formar part de la
solució de la crisi climàtica. Actualment estan proposant una petició per una Barcelona 100% sostenible i també han preparat un documental
sobre el moviment global per al canvi climàtic, Corazones verdes frente al cambio climático. Coneix-los a http://world.350.org/350bcn/

Unes dues-centes persones van participar en l’acte. Primer van anar al futur emplaçament de l’aerogenerador
per posar la primera pedra del projecte. Tot seguit van retornar a Pujalt, on van fer un dinar de celebració al centre
cívic municipal. En acabar, es va realitzar una presentació
del projecte i se’n van explicar els detalls.

POSTGRAU «DISSENY PER A LA SOSTENIBILITAT»

Aquest curs es basa en els quatre pilars centrals del programa de Disseny d’Ecoviles (EDE) desenvolupat per Gaia Education: les dimensions
social, econòmica, ecològica i cultural de la sostenibilitat. Més informació: http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/
diploma-postgrau/cooperacio/disseny-sostenibilitat/

El projecte «Viure de l’aire del cel» és el primer projecte eòlic comunitari que es realitza a Catalunya i a
l’Estat espanyol. El promou la societat Eolpop SL i hi
participa la cooperativa d’energia verda Som Energia, a través de l’innovador sistema d’inversió en renovables Generation kWh.

EXPOSICIÓ ART I ECOLOGIA - Paisatges volcànics i paradisos oceànics

Del 3 de setembre al 20 de novembre de 2016, a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa, s’exposa l’obra pictòrica del periodista ecologista Santiago Vilanova i Tané (Olot, 1947). Es tracta d’un viatge iniciàtic per diversos paisatges volcànics, polinesis i alpins que han inspirat
la visió holística i literària d’aquest artista. Activitat complementària: Taula Rodona sobre Art i Naturalesa, el 15 d’octubre a les 18.00 h,
amb Santiago Vilanova, Narcís Comadira, Claudi Casanovas i Domènec Molí. Adreça i contacte: C. Hospici, 8 – 17800 Olot – Tel. 972
271 166 – museu.garrotxa@olot.cat – www.olotcultura.cat

L’objectiu del projecte «Viure de l’aire del cel» és facilitar
que les persones procedeixin a l’apropiació social de la
tecnologia eòlica, de manera que puguin contribuir a la
democratització dels sistemes energètics.
En el moment de posar la primer pedra hi havia 266 persones inscrites al projecte, amb uns compromisos d’aportació de gairebé 1.400.000 €.
Pots informar-te més sobre el projecte i participar-hi a
www.viuredelaire.cat

AGENDA

Aerogenerador del tipus que s’instal·larà amb
el projecte «Viure de l’aire del cel».
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ELS DRETS ECOLÒGICS PROPOSATS A LA
CONSTITUCIÓ REPUBLICANA
LA CARTA DE LA TERRA I EL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ
SERIEN CONTEMPLATS EN EL PREÀMBUL
La influència del pensament ecologista en la redacció d’un avantprojecte de Constitució republicana que el grup
Constituïm (veure el web constituïm.cat) entregarà al Parlament en els propers mesos es pot sintetitzar en la intervenció de Santi Vilanova durant la presentació del grup al Col·legi de Periodistes de Catalunya el 28 de gener:
Constituïm entenem que un avantprojecte de Constitució republicana del segle XXI no pot obviar el paper
estratègic i transversal de l’ecologia en tots els nivells
de l’acció política: en la cultura, la llengua viva, l’educació, la salut, la justícia, la informació, la seguretat, l’economia, l’energia, la fiscalitat i l’organització i ús del territori.
Mitigar l’impacte del canvi climàtic i adaptar-nos-hi, aturar la devastació ambiental, l’esgotament dels recursos i
la pèrdua de la biodiversitat ha de ser un objectiu prioritari
del model de desenvolupament del nou Estat. Constituïm
considerem que hem d’enviar un missatge clar a la
societat civil i a l’opinió pública que volem una Constitució popular, redactada de baix a dalt, que creï les
bases d’un desenvolupament econòmic i social just
però alhora respectuós amb les lleis de la natura.
Es per això que estem consensuant entre tots els membres
del grup, tot recollint les aportacions de la societat civil, els
principis ecològics globals que proposem en aquest avantprojecte:
1.- El dret de les persones als béns comuns naturals;
és a dir, als sistemes naturals formats per la interacció
de l’astre solar amb l’aire, l’aigua, el sòl i el subsòl, la bona
qualitat dels quals és indispensable per tal que tots els éssers
vius que en depenen gaudeixin d’una vida plena i saludable.
2.- El model econòmic i de creixement demogràfic de
l’Estat no ha de superar els llindars marcats per la «capacitat de càrrega» del territori i dels seus recursos naturals. És a dir, el territori català ha de permetre assimilar
la demografia i l’ús sostenible dels recursos utilitzats per al
nostre desenvolupament i els residus que aquest produeix.
3.- El model energètic del nostre Estat ha de cercar l’autosuficiència energètica i alimentària mitjançant les energies renovables i una agricultura, ramaderia i pesca respectuoses amb l’entorn. La gestió dels recursos energètics ha
de ser democràtica i participativa.

4.- L’Estat ha d’impulsar la consciència ecològica i la defensa del paisatge en l’educació i la cultura del país.
5.- L’Estat ha d’assumir els valors del neutralisme i del pacifisme en la seva estructura de seguretat i defensa.
Juntament amb l’articulació específica que correspongui a
aquests principis globals en l’avantprojecte de Constitució,
proposem que en el Preàmbul es recullin els principis
de la Carta de la Terra, reivindicada pel Global Forum de
les ONG a la Cimera de Rio el juny de 1992, i aprovada
el 14 de març de l’any 2000 a la seu de la UNESCO de
París. La Carta de la Terra, publicada pel Departament de
Medi Ambient de la Generalitat i presentada per un Comitè Català el 5 de juny del 2000, defineix els principis ètics
interdependents per a un sistema de vida sostenible i per a
guiar i valorar la conducta de les persones, les empreses,
els governs i les institucions, així com per a protegir la integritat dels sistemes ecològics del planeta. Tenim una sola
Catalunya i una sola Terra per protegir i conservar per a les
futures generacions.
Alhora, proposem recollir en el Preàmbul de la Constitució el principi de precaució ambiental del tractat de
funcionament de la UE que permet adoptar mesures protectores sobre els sistemes productius i les tecnologies que
puguin implicar un risc greu per a la salut pública i l’entorn tot
i que no es tingui una prova científica definitiva d’aquest risc.
També recollim la defensa de la llibertat d’opinió i expressió, el reconeixement de la clàusula de consciència, el
secret professional i l’accés a les tecnologies de la informació i comunicació. Considerem que són drets fonamentals a
fi de garantir una opinió pública lliure; entre aquests drets hi
ha el de l’accés a la informació ambiental.
Santiago Vilanova
Periodista, autor de L’Estat ecològic

