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editorial
Letargia, unió, transformació
La millor imatge que hem trobat per expressar i
reflectir la situació en la qual ens trobem actualment, prové del món biològic. És la metàfora de
la metamorfosis de la oruga en papallona. Podem
veure el vell sistema socioeconòmic com una oruga que està engolint tres-centes vegades el seu pes
en un sol dia, creixent constantment i inflant-se
a si mateixa fins que finalment no pot avançar
més. Llavors entra en fase de letargia i la seva pell
comença a endurir-se i a convertir-se en una crisàlide. El que succeeix a continuació és extraordinari: petits discs imaginals (tal com els anomenen
els biòlegs) comencen a aparèixer en el seu cos. El
sistema immunitari de la oruga intenta desactivarlos, però continuen apareixent, cada cop més forts
i connectats entre si. La unió els fa immunes als
atacs de la oruga. A mesura que es vinculen entre
ells, van formant una nova estructura cel·lular i
així, cada cop més i més d’aquests discs imaginals
s’agreguen fins que el sistema immunològic de la
oruga ja no pot funcionar més. Els discs que no
s’uneixen, moren, juntament amb la mateixa oruga, que per lluitar contra els discs enverina la seva
pròpia estructura cel·lular.
En aquest moment, el cos de la oruga es fon
en un caldo nutritiu que serveix d’aliment a la papallona. Cada disc imaginal porta imprès en cada
cèl·lula la imatge de tota la papallona, que lluita
per arribar a ésser. Quan els diversos “tots” de la
papallona es comencen a unir com si fossin un sol
Tot, aleshores la transformació es posa en marxa.
Ens agrada aquesta metàfora perquè mostra
que els que volem canviar el món estem coexistint amb el vell sistema, que de totes maneres és
insostenible i està en camí d’autodestruir-se. En el

que ens hem de concentrar, per tant, és en
preguntar-nos: sabrem esdevenir una papallona? Com vincular-nos de manera que la
papallona realment pugui volar?
La metamorfosis del sistema capitalista en un de post-capitalista és un període
vacil·lant, trencadís i ple d’incertesa, doncs
el vell sistema entra en un fase de letargia.
Cauen i decauen institucions, i amb elles,
els plans de vida de moltes persones. Però
també és un moment màgic en què tot està
per repensar i reformular, un moment on
les inquietuds pel canvi s’amplifiquen, apareixen arreu i busquen connectar-se entre
elles. Tots els problemes del passat han de
trobar la seva solució conjuntament, en la
construcció del nou paradigma de futur.
Poques vegades en la història es donen
moments tan emocionats com el que vivim
avui, un moment en el que tots i totes necessitem fer una gran transformació. Està
clar que aquesta societat és insostenible.
Hem de canviar les coses de cap a peus, i
estem descobrint com fer-ho.
La manera per a que aquest procés de
canvi sigui viscut com una renaixença i no
com una lànguida degradació, la manera de
veure la crisi com una oportunitat i no com
una pertorbadora maledicció, és comprendre que la construcció d’una nova societat
es necessària i desitjable per a tots i totes, i
que quan abans ens posem activament en
aquest procés de construcció, millor.
A volar, papallona!

De la crisi
a la transformació

L’ECONOMIA DE
MERCAT I LA CRISI
BIOLÒGICA
Dr. Panayotis Koumentakis

A

vui en dia la crisi ecològica està en
boca de tothom i els mitjans de comunicació fan referència freqüentment al símptomes del seu agreujament, és
a dir, al deteriorament de l’entorn i a imminents desastres ecològics. Per descomptat, ningú pot qüestionar l’abast i la gravetat
d’aquesta crisi, que s’ha convertit en una
part integral de la crisi multidimensional
general dels nostres temps (política, social i
econòmica).
No obstant, pocs especialistes estan seriosament preocupats per una altra crisi, igualment severa i espantosa en abast i en conseqüències: la crisi biològica. Cal assenyalar en
aquest punt que es fa difícil incloure la crisi
biològica en la crisi ecològica, en la mesura
en que la paraula ecologia en el seu sentit
habitual s’ocupa principalment de l’Entorn
i el seu deteriorament, i té molt poc a veure
amb la biologia de l’ésser humà. D’acord,
però, amb un sentit més ampli, que presentarem en aquest assaig, la crisi biològica
podria considerar-se part de la crisi ecològica en el sentit que les dues són bàsicament
creades per factors ambientals, com a resultat de la concentració de poder econòmic i
polític durant la fase neoliberal de l’economia de mercat internacionalitzada. En ter-

mes generals, la crisi biològica és part d’una
més àmplia crisi ecològica, en la mesura que
els humans constitueixen una part integral
de l’ecosistema. Com bé sabem, l’Ecologia,
com a branca de la Biologia, es refereix a
l’ecosistema i investiga la interacció dels organismes (plantes, animals i éssers humans)
amb el seu entorn, i les conseqüències de les
relacions normals i anormals entre ells.
Gairebé tots els especialistes creuen que la
crisi biològica és més o menys inevitable,
com si aquest fos el curs natural de les coses,
una cosa així com un desastre natural sobre
el qual no tenim control en absolut. De fet,
els especialistes i metges simplement fan la
vista grossa a les causes bàsiques d’aquest
problema. En aquest assaig, procurarem
presentar certa informació bàsica, paràmetres i aspectes de la crisi biològica.
Ningú pot negar el fet que actualment ens
enfrontem a una crisi multidimensional,
amb aspectes polítics, econòmics, socials i
ecològics. Aquells que adopten el projecte
de la Democràcia Inclusiva, saben que la
causa bàsica d’aquestes crisis és la concentració de poder econòmic i polític en mans
de les elits, que són generades pel sistema de
l’economia de mercat i el seu complement
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polític, la “democràcia” representativa. Hi
ha, però, un aspecte biològic d’aquesta crisi
multidimensional que no ha estat explorat
i estudiat adequadament, sinó que ha estat
cabdalment ignorat com a fenomen social
global. El fet que evitem enfrontar-nos a
aquesta crisi, no vol dir que no sigui aquí,
que no estigui present en totes les comunitats i classes socials d’avui en dia.
Diversos estudis realitzats en les últimes dècades confirmen que la crisi biològica s’ha
estès perillosament i tendeix a empitjorar.
La seva existència es deu principalment a la
crisi econòmica i social, així com a la crisi
mèdica, fruit de la mercantilització del sistema mèdic.
En última instància, la crisi biològica es deu
a un deteriorament cada cop més ampli del
Medi ambient, com a conseqüència de dites
crisis, degut als hàbits poc saludables que les
persones adquireixen des de ben petits en la
societat de consum en la que creixen (menjar ràpid, menjar escombraria etc.) així com
a una contaminació generalitzada i el deteriorament de l’aire, l’aigua, la terra, el mar,
l’alimentació i l’entorn en general. Les arrels
d’aquestes crisis es poden trobar en les terribles condicions socio-econòmiques imperants, com ara la misèria, la pobresa, l’atur,
la degradació social, etc.
El sistema mèdic (els grans noms de la pràctica mèdica, l’establishment acadèmic, etc.)
no ha emprés mesures per limitar els factors
de morbiditat, que són principalment controlats per aquells que dominen i dirigeixen
el mercat dels serveis de salut, especialment
les grans companyies multinacionals, que financen la recerca mèdica1 i ofereixen diversos incentius en diners i en espècie a nombrosos metges i investigadors.2
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La crisi biològica té una simptomatologia
àmplia que és clarament visible per tot arreu,
com són ara les malalties degeneratives cròniques que afecten a un gran percentatge de
la població adulta, principalment als països
desenvolupats. Malalties greus estan afectant a un nombre cada vegada més gran de
persones joves i cada vegada més aviat ( per
exemple, el càncer és una de les causes principals de mort entre els nens de 3 a 17 anyssuperada només pels accidents). El fenomen
de l’autisme en els infants està augmentant

en les societats desenvolupades. Al mes de
febrer de 2007 el Centre per al Control de
Malalties (CDC) dels EUA va publicar un
informe sobre els índex d’autisme. Tot i que
encara queda molt per investigar, els indicis
apunten a les toxines de l’entorn i també a les
vacunes que contenen un derivat del mercuri, anomenat timerosal, com a responsables
del problema. Des de 1989 a 2003 els infants van rebre altes dosis de timerosal en les
vacunes, resultant en un augment dels índex
d’autisme durant aquest període. L’informe
del CDC estima que als EUA 1 de cada 150
infants de 8 anys és autista, i a Nova Jersei,
la taxa és d’un alarmant 1 de cada 94 infants
de 8 anys amb la malaltia.3
S’ha d’assenyalar que un percentatge significatiu de persones en els països desenvolupats
i en vies de desenvolupament pateix d’una
debilitat física i mental manifesta, diversos
tipus d’anèmia, deteriorament intel·lectual,
alopècia i calvície des de ben joves, dents en
mal estat des de la primera infància, desfiguració de la columna vertebral, anomalies
congènites, malalties oculars, impotència sexual, fins i tot entre homes joves, esterilitat
en homes i dones, debilitament de l’esperma
masculí (especialment en homes joves), que
és força preocupant. La depressió tendeix a
convertir-se en una epidèmia en les societats desenvolupades, entre d’altres malalties
psiquiàtriques i neurològiques, i alteracions
com l’arteriosclerosi i l’alta pressió arterial,
fins i tot entre infants i adolescents, una
freqüència cada cop més alta de diabetis en
infants i adolescents, diabetis en adults que
tendeix a esdevenir una epidèmia, epilèpsia
i esclerosis múltiple, especialment entre persones joves, malalties de ronyons i fetge, artritis reumatoide, psoriasis, colitis ulcerosa,
lupus erythematosus i altres malalties auto
immunes, i tot això amb una tendència a
l’alça. L’Alzeimer també tendeix a esdevenir
una epidèmia en les societats desenvolupades, paral·lelament a malalties digestives i de
la pell. Les malalties coronàries i vàries formes de càncer (pit, pulmó, pròstata, colon
etc.) són les causes principals de mort. L’asma, les al·lèrgies i l’artritis afecten cada vegada més persones adultes, i joves. L’obesitat és
un dels desastres més grans del nostre temps
en el món desenvolupat, i, d’acord amb les
últimes estadístiques de la Organització
Mundial de la Salut, l’obesitat s’ha triplicat
a Europa en les últimes dos dècades. Com a

resultat, la meitat dels adults i un 20% dels
infants Europeus d’avui en dia es caracteritzen per tenir sobrepès.4
Tots aquests problemes físics i psico-mentals
afecten a una gran part de les persones que
viuen als països desenvolupats. El cost de
l’atenció sanitària ha sobrecarregat els pressupostos dels països desenvolupats i de les
persones individuals (a Grècia, les despeses
privades per atenció mèdica i farmacèutica
han arribat al 46% del total de les despeses
en salut).5
Continuarem amb algunes xifres bàsiques
relacionades amb l’extensió i la forma de la
crisi biològica a escala internacional.

· Colesterol: 4’4 milions de morts degut al
gran consum de carn i a l’obesitat.
· Pes corporal baix: 3’75 milions de morts,
3’5 milions d’ells en països amb altes taxes
de pobresa.
· Malalties de transmissió sexual: 2’9 milions
de morts. Aquesta taxa va incrementar-se
amb l’esclat del SIDA a l’Àfrica.
· Manca de vitamines i antioxidants degut
a l’absència de fruites i verdures en la dieta
diària: 2’7 milions de morts.
· Obesitat que causa deteriorament i neoplasma: 2’5 milions de morts, 60% d’ells als
països desenvolupats.
· Manca d’exercici físic: 1’9 milions de morts
de diabetis, osteoporosis, i diversos tipus de
càncer en persones grans i en persones més
joves amb una activitat física limitada.

Les taxes de mortalitat de les malalties
i les causes bàsiques de morbiditat i
mortalitat

· Begudes alcohòliques: 1’8 milions de morts
de persones que consumien alcohol de forma sistemàtica.

Segons els últims informes de la Organització Mundial de la Salut, que són el resultat
de nombrosos programes de recerca, la taxa
de mortalitat per malalties en el sistema circulatori representa pràcticament el 50% del
total de morts als països industrials, un altre
20% del total de morts es deu a les neoplàsies1, un 5% a malalties respiratòries, i un
altre 5% a accidents de trànsit. En concret,
d’un total d’11 milions de morts que es van
produir a Europa, Nord Amèrica i als altres
països industrials durant el 2002, 3 milions
van ser el resultat de problemes del sistema
circulatori i pressió arterial alta, i 2’3 milions
van ser deguts als alts nivells de colesterol.

Un gran nombre de morts s’associa a la qualitat de vida i a la pobresa en els països en vies
de desenvolupament: 1’73 milions de persones
van morir per beure aigua insalubre, manca de
condicions higièniques i drenatge; 1’6 milions
per la utilització de fusta i biomassa per cuinar
i escalfar-se; 840.000 per deficiència de ferro;
770.000 per manca de vitamina A; i 790.000
per manca de zinc, degut a la mala nutrició.

A nivell planetari, segons la OMS, que ha
basat les seves conclusions en recerques estadístiques significatives sobre les causes principals de la mortalitat mundial, d’un total
de 55 milions de morts al 2002 (el 22% dels
quals en els països desenvolupats), les causes
de mort van ser les següents:
· Pressió arterial alta: 7’14 milions de morts,
3 milions dels quals en els països desenvolupats.
· Tabac: 4’9 milions de morts, 2’5 milions
en els països desenvolupats.
1. Un tumor o una neoplàsia, que literalment significa formació de teixit nou anormal, és una massa
anormal de teixit nou que té un creixement de forma
autònoma i independent al teixit que l’envolta i que
el sobrepassa (NdT).

La pol·lució atmosfèrica urbana és responsable
de 800.000 morts, ¾ parts de les quals ocorren en grans ciutats de països en vies de desenvolupament. Aproximadament 500.000
persones moren cada any per serveis mèdics
insegurs i inadequats, especialment en països
amb un sistema mèdic deficientment organitzat. Segueixen una sèrie d’altres causes, com ara
l’exposició a substàncies cancerígenes en el lloc
de treball (470.000 morts); els accidents de treball (370.000 morts, 70% dels quals en països
en vies de desenvolupament); contaminació de
l’aire, de l’aigua i del sòl amb plom (230.000
morts); estupefaents (200.000 morts).
Demència:
La nova amenaça d’occident
No obstant, no és només el càncer el que ha
tingut un increment alarmant en els últims
anys, especialment en els països desenvolupats – fins i tot entre els nens- i tendeix a
sobrepassar les malalties del cor en termes
de mortalitat.
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Els principals metges adverteixen que l’occident està essent amenaçat per una major
freqüència de la demència cerebral. Els científics preveuen que en els propers 10 a
20 anys hi haurà una tremenda extensió
d’aquesta malaltia degut a l’augment de l’esperança de vida. La creixent freqüència de
l’arteriosclerosi és en gran part responsable
d’aquest desastre.
La demència és responsable de diversos i múltiples incidents clínics del cervell (com ara
accidents cerebrovasculars), del cor (atacs de
cor, angina i mort fulminant), de les artèries
perifèriques (claudicació intermitent), i d’altres òrgans del cos, com els ulls i els ronyons.
Les epidèmies als Estats Units
Segons estadístiques internacionals fiables,
un gran percentatge de la població que viu
en les societats modernes són obesos i malalts. Als EUA per exemple, la metròpolis del
sistema d’economia de mercat capitalista:
(1) La majoria de les persones de més de 35
anys tenen un o més factors de risc que fan
preveure que patiran malalties greus com ara
atacs de cor.
(2) La majoria d’aquestes persones (més
d’1/3) tenen alts nivells de colesterol.
(3) Més d’1/3 té la pressió arterial alta
(4) Almenys 2/3 de les persones són obeses,
cosa que fa preveure problemes de salut en el
futur. Més d’un 30% tenen sobrepès.
(5) El 10% tenen diabetis
(6) 1/5 part dels nord-americans adults fuma
i la majoria porta una vida sedentària i molt
estressant.
Com a resultat, 1’2 milions de nord-americans moren d’atacs de cor cada any, 100.000
persones pateixen mort fulminant i més de
500.000 moren de càncer.
També s’ha observat que la població nordamericana pateix la incidència de càncer
més alta mai vista en la història humana,
molt més alta que la incidència que podem
trobar en països menys desenvolupats.
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Des de l’any 1999 el càncer ha sobrepassat
les malalties del cor i ha esdevingut la causa
principal de mortalitat pels nord- americans
menors de 85 anys.

Percentatges similars de mortalitat i morbiditat s’observen a tot el món desenvolupat,
incloent Grècia. Segons estadístiques recents
de la Unió Europea,6 els infants grecs ocupen el segon lloc en la llista d’infants amb
sobrepès a Europa, amb 4 de cada 10 nens
d’edats compreses entre els 9 i els 18 anys
amb sobrepès.
Degut a la ignorància o al rentat de cervell,
així com a la manca de voluntat per fer canvis materials en el seu estil de vida i particularment en els seus hàbits alimentaris, les
persones prefereixen prendre pastilles tota
la seva vida, o sotmetre’s a operacions abans
que canviar el seu estil de vida i adoptar millors hàbits alimentaris. Un gran nombre
de persones que viuen en condicions socioeconòmiques horribles, que afecten el món
sencer, troba més fàcil recórrer a les pastilles
que no pas fer un canvi efectiu en el seu estil
de vida. De fet, aquest és el criteri bàsic cap
a la vida i la salut aprovat pel sistema mèdic
i la societat en general.
La globalització de la malaltia
Això és el que Dean Ornish, un especialista del cor, investigador, escriptor de renom
internacional de llibres de medicina, i professor clínic de medicina a la Universitat de
Califòrnia, digué en relació a la globalització
de la malaltia:
“Molts països en vies de desenvolupament
copien i imiten l’estil de vida i de nutrició
occidental, així com el seu estil de mort. Les
malalties coronàries, que eren molt poc freqüents al Japó i a altres països Asiàtics, han
esdevingut ara epidèmiques causant una
gran pèrdua i desgast de les seves economies i, al mateix temps, un patiment personal
igual d’important, així com morts prematures. Un alt percentatge d’aquest desgast
econòmic, així com també de patiment, podria prevenir-se o evitar-se. El mateix passa
amb el càncer de pròstata, càncer de mama,
càncer de colon, diabetis, pressió arterial
elevada, obesitat, artritis etc. Trilions de dòlars gastats en despeses directes o indirectes,
així com les tragèdies, es podrien estalviar,
només que canviéssim la nostra manera de
viure i menjar.”7
Tot i això, hi ha moltes raons per les quals,
dins el marc de l’economia de mercat i la

globalització capitalista neoliberal, un canvi
dràstic en l’estil de vida de la major part del
món és molt difícil d’aconseguir. Particularment, quan els països en vies de desenvolupament adopten els estils de vida importats
dels països desenvolupats - com a resultat de
la globalització cultural8 que acompanya la
globalització econòmica-, amb totes les conseqüències que això comporta.
Infants: les víctimes innocents
Segons un informe conjunt publicat el 2003
per la OMS i el Comitè Europeu pel Medi
Ambient, són els infants, més que els adults,
els que pateixen les conseqüències de la contaminació ambiental. Aquest important informe afirma que el cos d’un infant és més
vulnerable que el d’un adult, i és incapaç de
suportar els efectes de les 15.000 substàncies químiques sintètiques acumulades en
l’entorn i en els aliments, entre les quals hi
ha residus de més de 300 substàncies químiques que eren desconegudes en les generacions anteriors.
Aquest procés perjudicial, segons l’informe,
s’inicia en l’estadi fetal i provoca mutacions

i anomalies congènites. Més perillosos encara, pels nens de fins a 10 anys d’edat, són
els residus dels pesticides, que debiliten el
sistema immunològic, creen problemes en el
sistema endocrí, alteracions neurotòxiques i
càncer.
Una comparació de les conseqüències sobre
els infants amb aquelles sobre els adults, va
mostrar que el perill de desenvolupar un
càncer degut a l’exposició a radiacions és
setze vegades més alt pels nadons de fins a
tres mesos d’edat que pels adults, vuit vegades més gran pels infants de fins a un any
d’edat, quatre vegades més gran pels infants
de 5 anys i 2 vegades més gran pels infants
de 10 anys.
Segons el mateix informe, el cos d’un infant
absorbirà al voltant del 50% del plom que
contenen els aliments, mentre que el cos
d’un adult n’absorbirà només el 10%.
Un altre exemple característic és la incidència de l’asma infantil de la qual l’informe remarca: “Estem assistint a un enorme increment de l’asma entre els infants d’Europa. A
Anglaterra aquests problemes es troben en
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el 32’2% dels infants. Als països desenvolupats, la freqüència és deu vegades major que
als països del tercer món”.
Els infants, per tant, són les primeres víctimes d’aquest comportament demencial
contra el medi ambient de la Terra, en el
nom del “creixement i el desenvolupament”,
i pel bé del nostre estil de vida consumista i
hedonista.
Els efectes biològics de la contaminació
a Atenes
Segons un Informe recent de l’Organització
Mundial de la Salut, com a conseqüència del
deteriorament de les condicions ambientals,
l’atenès mitjà perd 11 mesos de vida simplement perquè resideix a la ciutat d’Atenes i la
seva qualitat de vida ha esdevingut lamentable. Un còctel de malalties, incloent problemes de cor, problemes respiratoris, naixements cancerosos, problemes de pell, mals
de cap, etc. afecten cada vegada més Atenes
i els seus residents en els últims anys.
Milers de morts s’atribueixen a la contaminació atmosfèrica a la regió d’Atenes. Les
causes de mort són el càncer, problemes
respiratoris i del cor, i (per primera vegada)
problemes de pell. A més, segons el mateix
informe, la vida a la ciutat, amb el seu estrès
i ansietat, provoca danys en el sistema neurològic dels habitants, debilita els seus refelxos, contribueix a una condició física deficient, deteriora l’oïda i la vista i causa mal de
cap i migranyes. Atenes arruina, lenta però
constantment, la vida dels seus habitants.
Basant-nos en les mesures anuals que apareixen en l’Informe, de 100.000 persones
que moren cada any a Atenes - la ciutat que
ocupa el tercer lloc entre les capitals Europees en termes de pol·lució- 873 morts estan
relacionades amb la contaminació de l’aire.
D’aquest total, 441 morts es deuen a malalties del cor i cardiovasculars, i 72 s’atribueixen
a problemes respiratoris. “Els contaminants
que amenacen la vida estan incrementant a
la capital en comptes d’estar decreixent” diu
l’Informe.
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La incidència de les dioxines i els furans
(substància química perillosa i compostos
tòxics que causen mutacions cel·lulars i càn-

cer, tant en animals com en éssers humans)
és forta a tot el districte d’Attica i aquests
components perillosos es van trobar en productes vegetals a Messogia, Keratea i al Nord
d’Attica. De fet, aquestes substàncies són
tant perilloses que la OMS no ha establert
límits de seguretat tenint en compte que els
éssers humans no han d’estar exposats en absolut a aquest tipus de substàncies!
A més, en comptes d’una disminució, s’observa un augment de les emissions d’òxid de
nitrògen a Atenes, mentre que la majoria de
països Europeus van ser capaços de reduïr
aquestes emissions en un 40%. En l’àrea més
gran d’Atenes, hi va haver una estabilització
d’aquestes emissions després que s’imposés
la retirada de cotxes vells durant el període
de 1990-92. Tot i això, en la dècada actual,
podem constatar un contínu increment de
la tendència d’aquestes emissions.
La indiferència és la causa principal del 20%
de la pol·lució a Attica. Els catalitzadors que
els conductors obliden de reemplaçar, els filtres que les indústries no canvien, les instal·
lacions de calefacció d’edificis d’apartaments
que no es conserven adequadament
-creen un malson i un còctel de pol·lució de
l’aire que esdevé encara més perillós pels residents de la ciutat. La situació és similar en
totes les grans ciutats del món.
La crisi biològica i el sistema d’economia
de mercat
L’actual sistema d’economia de mercat, amb
les seves accions i omissions, és bàsicament
responsable de la crisi biològica, ja que els
seus principals objectius són els beneficis i
el poder, sense tenir en compte les conseqüències de les seves activitats econòmiques.
També és responsable de l’efecte hivernacle,
la reducció de la capa d’ozó, i dels contínus
escàndols de nutrició juntament amb la
producció d’aliments inadequats i insans.
El creixement infinit, que és la quinta essència de la dinàmica del sistema, és la causa
fonamental de tots els problemes anteriorment mencionats. Si ens adonem que el
creixement econòmic, que és el resultat de
la dinàmica de la globalització neoliberal, és
bàsicament incontrolable i que va més enllà
de qualsevol control social dràstic encaminat a la protecció de l’entorn, que tindria

com a resultat una competitivitat menor o
una menor capacitat d’atraure inversions
estrangeres9, aleshores serem capaços d’entendre perquè el sistema actual és la causa
fonamental de la crisi biològica i de la més
àmplia crisi multidimensional.
En els països desenvolupats existeix un
consum enorme de begudes alcohòliques,
cigarretes, substàncies estupefaents, medicaments, pesticides, refrescos (especialment
begudes de cola) així com també aliments
d’orígen animal i productes alimentaris elaborats i refinats, que en conjunt minen la
salut i el benestar de persones joves i grans,
i condueixen inevitablement a una crisi biològica. El sistema també és responsable de
la desforestació del planeta, a mesura que es
necesita més i més terra per al cultiu de pinsos (cereals i soja), amb l’objectiu de satisfer
les necessitats de consum de carn que van en
augment. Grans àrees de terra fèrtil s’utilitzen per al cultiu de cereals i fruites destinades a la producció de begudes alcohòliques,
remolatxa sucrera destinada a la producció
de sucre i blat per a la producció de xarop de
blat ric en fructosa. Aquestes són les causes
principals de la obesitat i d’altres condicions
patològiques. També, extenses àrees s’utilitzen per a cultivar tabac i cafè, que són font
de beneficis, però també causes importants
de malalties i un afegit a la crisi biològica.
Totes aquestes àrees es podrien utilitzar per
a la producció d’aliments sans per alimentar milions de persones que passen gana i
pateixen subnutrició en el nostre planeta.
També s’ha estudiat que molts països en vies
de desenvolupament cultiven fruites i altres
aliments costosos destinats a la població rica
del món desenvolupat, en un esforç d’obtenir divises. Així, els aliments tradicionals i
sans que les persones acostumàven a menjar
en el passat ja no es produeixen, i els estrats
socials més baixos, en particular, es veuen
obligats a consumir menjar ràpid, industrialitzat i processat.
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Enormes quantitats de recursos naturals
s’estàn desperdiciant per a la producció de
nombrosos productes inútils, superflus i
perjudicials, amb el propòsit exclusiu de
generar beneficis per les companyies multinacionals, sense tenir en compte les necessitats bàsiques i vitals de les persones. Una
civilització Leviatan s’ha anat creant, gradualment, dins el marc de l’economia de

mercat, l’objectiu de la qual és l’acumulació
de beneficis de la producció i el consum de
productes i serveis que no només no satisfàn
les necessitats bàsiques de les persones, sinó
que serveixen exclusivament per satisfer les
necessitats del sistema de nous mercats i més
beneficis, un procés que finalment condueix
a la pobresa, la desocupació, la subnutrició,
la morbiditat i a un empitjorament de la crisi biològica - i per descomptat, a una degradació contínua del medi ambient. Pel bé del
creixement econòmic, el sistema gasta una
inconcebible quantitat d’energia i provoca
un agotament dels recursos naturals, causant
en aquest procés infeccions, contaminació i
una morbiditat humana inimaginable, per
tal de servir millor als seus pròpis interessos. La resposta del sistema mèdic a totes
aquestes malalties i causes de morbiditat i
mortalitat prematura són més tractaments
farmacèutics i més operacions.
Tot i que la crisi biològica empitjora gradualment a tot el món, no es fa res per aturarla. La professió mèdica està constantment
intentant paliar, alleugerir i suprimir només
els síntomes de la crisi biològica- això és, les
diverses formes de la malaltia i la morbiditat
en general- però no es fa res per eliminar i
per fer front a les seves causes fonamentals.
No es fa res tampoc per evitar els milers de
morts prematures. Per tant, les causes de la
morbiditat i la decadència biològica romanen intactes, mostrant una contínua tendència a incrementar, esdevenint un amenaçador i mortífer malson.
Mai abans en la història de la humanitat hi
hagué una major producció de productes
inútils i nocius, utilitzant els recursos del
planeta i perjudicant la salut i el benestar de
la majoria de les persones en pro dels beneficis. Tot això, pel bé del creixement econòmic i el desenvolupament, que és l’oxígen
del sistema.
Mai abans s’havien consumit i produit tantes substàncies addictives, com el tabac,
l’alcohol, les substàncies estupefaents, el
cafè, el sucre, els fàrmacs i medicaments,
els refrescos, etc., ja que la “llei” del sistema
d’economia de mercat és “crèixer o morir”
sense tenir en compte les conseqüències que
aquests productes poden tenir en la salut,
en el benestar biològic de les persones, en el
medi ambient i els recursos del planeta.

Avui en dia, tot ha esdevingut comercialitzable i “l’ésser humà en si mateix” s’ha convertit en una mercaderia i un consumidor de
productes que majoritàriament són inútils.
“L’ésser humà” s’ha fet addicte a substàncies tòxiques. Té el cervell rentat pels mitjans
de comunicació i difícilment pot entendre o
reclamar els “seu” dret a la salut, a un medi
ambient saludable i net, a la pau i a la qualitat de vida.

les causes que les han produit. No és estrany
que els llibres, aliments, idees i productes
que són promoguts pel sistema són precisament aquells que promocionen millor els
seus interessos. En conseqüència, el sistema
ignora i deixa de banda cada idea, esforç o
personalitat que s’interposa en el seu camí,
que és un obstacle als seus objectius a llarg
termini i que posa en entredit les seves activitats i interessos incontrolables.

L’agricultura intensiva –que és un element
bàsic de l’economia de creixement– no només comporta una crisi ecològica en general, sinó també una crisi biològica que amenaça la vida. El sistema contamina de moltes
formes la terra, els mars, els rius, l’aire, els
camps, l’aigua i les nostres llars amb milers
de substàncies químiques tòxiques. La única
preocupació del sistema és el benefici, oferint als ignorants informació falsa, il·lusions
i somnis de felicitat i benestar en comptes
d’una vida real, una que satisfaci les necessitats vitals de tots.

Numerosos estudis demostren, més enllà de
cap dubte, que la pobresa, la desocupació,
la inseguretat i la sub-ocupació, condueixen
inevitablement a una qualitat de vida molt
baixa, als mals hàbits, a l’estrès, la malnutició i la mala salut, a malalties del cos i de
la ment i a una degradació biològica sense
precedents en la història de la humanitat.
Un estudi relativament recent de la OMS
10
per exemple, va sorprendre a moltes persones amb les seves conclusions que, com a
conseqüència de la pobresa, uns 10’5 milions
d’infants menors de 5 anys moren cada any,
la majoria per causes que es podrien prevenir, i que gairebé 4 de cada 10 moren durant
els primers 28 dies de naixament. Un estudi
similar realitzat per la revista mèdica Lancet
va concloure que la mala nutrició és un factor subjacent en més de la meitat de totes les
morts d’infants menors de 5 anys11.

S’està creant un món de bojeria, en el qual
els nostres infants i les generacions següents
creixeràn, i es veuràn obligats a viure d’una
forma no natural, en un entorn tòxic i malalt
des del moment en que neixin, amb conseqüències tràgiques per a la seva salut i la seva
existència biològica. Clarament, l’economia
de mercat situa el creixement econòmic i el
desenvolupament per sobre de la prosperitat, la salut, el benestar i el benestar biològic
de les persones.
Les persones viuen en la ignorància total i
la confusió respecte als mitjans i factors que
promouen la vida real. Ignoren, en altres paraules, les causes de la malaltia, la morbiditat
i el declivi biològic.
El sistema no proporciona els coneixements
necessaris sobre com caminar amb seguretat
a través de la vida, perquè, si aquest coneixement fos realment accessible a tothom, grans
interessos econòmics es posarien en joc.
Els metges, que també són víctimes d’una
educació deficient i esbiaixada, creuen que
la majoria de malalties podrien ser tractades
(o “gestionades”) mitjançant un antídot,
un medicament, una píldora, una recepta mèdica o una operació – que tot i això,
només alleugerirà temporalment els símptomes- mostrant una indiferència total cap a

Si aquesta crisi no és interrompuda i aturada a temps, conduirà, en un futur proper, a
un tràgic declivi de l’espècie humana, degut
als danys i a les mutacions del material genètic.
Ningú serà el guanyador finalment, com
en el Mercader de Venecia de Shakespeare.
Sota la llum de la lluna del fi, no hi ha guanyadors o perdedors. Tothom s’enfonsa en
aquesta tragèdia Shakespeariana.
De tot això es dedueix, per tant, que el sistema d’economia de mercat/creixement en
combinació amb la globalització capitalista
neoliberal, no només causa la concentració
de poder econòmic, i la conseqüent crisi política, econòmica i social, en termes de desocupació, pobresa, injustícia, explotació, desigualtats, crim, violència, pol·lució, guerres,
etc., sinó també tot un seguit d’altres problemes individuals i socials, que posaran en
perill a llarg termini el futur ecològic i social
de la humanitat. En altres paraules, proble-
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mes que ens conduiràn a una crisi biològica
sense precedents com a part d’una increïble
crisi ecològica descrita en el recent informe
publicat pel Grup Intergovernamental d’Experts en el canvi climàtic (IPCC).
Després d’estudiar sobre la qüestió al llarg de
la meva vida, he arribat a la conclusió que és
la humanitat en si mateixa, la que és destinatària final d’aquesta crisi multidimensional i
multifacètica. Les diverses crisis que constitueixen la crisi multidimensional, perpetuen
i empitjoren gradualment la crisi biològica,
que abarca no només els humans com a éssers biològics, sinó també els animals i les
plantes -fauna i flora- del planeta, que pateixen totes les conseqüències adverses de la
crisi multidimensional. A més, he arribat a
la conclusió que la crisi biològica, com totes
les altres dimensions de la crisi multidimensional, no es pot examinar o resoldre mitjançant un projecte polític unidimensional i
no antisistèmic. S’ha d’examinar i resoldre a
través d’un projecte que investigui i examini
les causes més profundes i fonamentals de
la crisi multidimensional i no un que tingui
com a objectiu aconseguir algunes millores
i reformes, de manera que els símptomes de
la crisi multidimensional es puguin evitar o
disminuir.
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En la meva opinió, el projecte de la Democràcia Inclusiva és la única proposta política
d’avui en dia que, després d’una investigació
exhaustiva de les causes fonamentals de la
crisi multidimensional, té com a objectiu
principal erradicar les causes bàsiques de la
crisi en sí mateixes, i proposa un camí fonamental per sortir de la crisi ecològica en
general, i de la crisi biològica en particular.
El sistema actual ha creat un entorn social, econòmic i ecològic, que no és natural,
aliè i hostil als interessos de la humanitat.
La humanitat, per molt de temps, ha estat
situada en el llit de Procrustes del sistema2,
sense que ningú sàpiga del cert quin és l’objectiu final. La cobdícia i la brutalitat del
Nou Ordre Mundial ens està portant a un
barbàrie sense precedents. Permetem, amb
ignorància i falta de determinació, que el
sistema deconstrueixi, deformi i destrueixi
tot el seu entorn, només per a servir als interessos d’una petita minoria d’aquest planeta 12. Per tant, és un deure de tot individu
2. Procrustes és un personatge de la mitologia grega
que feia jeure els seus hostes en un llit de certa mida,
si no hi cabien els tallava els peus i si sobrava espai
els estirava fins que tinguessin la mida del llit, d’aquí
que aquesta expressió signifiqui escurçar o allargar les
coses segons ens convingui per benefici propi, forçar
una situació (NdT).

ben intencionat i sensibilitzat de lluitar en la
mesura del possible pel canvi total d’aquest
mecanisme inhumà i cruel que és l’economia de mercat.
Existeix un antic mite ben conegut que il·
lustra perfectament l’actual carreró sense
sortida al qual ens ha portat l’economia de
mercat/creixement. Segons aquest mite, tot
el que el Rei Mides tocava es convertia en or,
però al final ell va morir de gana. Una situació similar impera actualment als països capitalistes avançats. Tot el que el sistema toca,
inevitablement es contamina, s’enverina, es
distorsiona o muta pel bé dels beneficis i el
poder adquirit pels privilegiats i les elits en
geneal. Per la majoria de persones, que són
els destinataris dels productes i serveis innecessàris i nocius que produeix el sistema
actual, així com de les seves accions i omissions destructives, el mateix sistema ofereix
pobresa, desocupació, misèria, necessitat,
inseguretat, malnutrició, un entorn natural
i social degradat, malaltia, mort prematura,
i una crisi biològica extensa.
El sistema empeny a l’ésser humà modern a
tallar la branca de l’arbre en la qual s’asseu.
Les persones avui en dia estàn gastant els
seus estalvis de manera estúpida i desesperada, intentant comprar la salut, la felicitat, la
creativitat i la qualitat de vida, i en general,
l’estúpid i descafeïnat “pa i circ” que el sistema ofereix.
El sistema actual doncs, ha de ser enderrocat a tota costa i reemplaçat per un sistema
de Democràcia Inclusiva genuïna, en el qual
les persones posaràn fi a les jerarquies i a l’
explotació de segles i mil·lenis, i obriràn una
nova pàgina brillant en la història humana.
L’esforç cap al progressiu enderrocament del
sistema actual, que el projecte de la Democràcia Inclusiva té com a objectiu, serà el
desafiament més gran de la humanitat de la
primera meitat del segle XXI. El resultat de
la lluita social pel canvi i la substitució de les
actuals estructures, organitzacions i institucions de l’economia de mercat i la “democràcia” representativa, per noves estructures
polítiques, econòmiques i socials, amb noves
organitzacions i institucions de democràcia
inclusiva i autonomia genuïna, determinaràn definitivament les nostres possibilitats
de supervivència en aquest planeta.

Perspectives alternatives per afrontar la
crisi biològica i ecològica en general
Els punts de vista dels neoliberals, els social liberals, els socialdemocràtes, i fins i tot
dels ecologistes sobre com afrontar tant la
crisi biològica com l’ecològica, són diametralment oposats als punts de vista de la
Democràcia Inclusiva. Els separa un abisme
infranquejable. Els seguidors de la Democràcia Inclusiva busquen i investiguen profundament i més enllà de qualsevol prejudici, dogma i interès personal de minories i
classes socials, les causes bàsiques d’aquesta
crisi multidimensional, que poden trobar-se
en les profunditats de la mateixa estructura
del sistema, que condueix a la concentració
de poder polític i econòmic a mans d’uns
pocs: l’economia de mercat i la “democràcia” representativa. La Democràcia Inclusiva no té com a objectiu alleugerir o evitar
els síntomes de qualsevol aspecte de la crisi,
tal i com fa l’Esquerra reformista o els Ecologistes. La Democràcia Inclusiva creu que
tant les causes properes com les últimes de
la crisi biològica i ecològica en general, han
d’erradicar-se.
Per altra banda, l’Esquerra reformista, els social liberals, ecologistes etc. creuen ingènuament que els problemes de la crisi biològica
i ecològica en general no són sistèmics, és
a dir, que no s’originen en el pròpi sistema
d’economia de mercat, i que el que hem de
fer és intentar reduïr i millorar els símptomes de la crisi en el marc institucional del
sistema existent. El que hem de fer, diuen,
és pressionar constantment els polítics per
aconseguir millores en les condicions de
vida, i despreocupar-nos de les raons que generen, reprodueixen i perpetuen la crisi multidimensional. També hem d’oblidar que els
polítics professionals són els portaveus i els
titelles d’aquells que són forts econòmicament, essent obligats - per raons inherents
al sistema- a obeïr cegament les ordres del
sistema (mantenir el “desenvolupament”
perpetu del qual depén la supervivència de
milions de persones), ja que el sistema polític de “democràcia” representativa és una
part integral -el complement polític- del sistema existent. Els polítics professionals són
molt dependents de les elits econòmiques
dominants, que financien les seves cares
campanyes electorals i les promouen amb
els mitjans de comunicació que controlen.
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Totes les mesures que prenen els polítics, en
tots els sectors de la vida individual i social,
són, en principi, perfectament compatibles
amb els interessos més amplis de l’economia
de mercat.

escàndols alimentàris, contribueixen a la
morbilitat general de la població i posen en
joc el futur de les noves generacions, conduint gradualment a una cada vegada més
profunda i irreversible crisi biològica.

Les poques excepcions a aquesta regla, no la
neguen, sinó que la corroboren. Només una
societat basada en la Democràcia Inclusiva
podría assegurar les condicions objectives
i subjectives que són necessàries per poder
satisfer plenament les necessitats bàsiques i
els requisits culturals de les masses. Aquesta societat oferirà accés a coneixements i a
informació, així com també la capacitat de
fer-ne un bon ús, per tal que les persones
siguin capaces d’organitzar les seves vides
sobre sòlids fonaments biològics i ecològics.
Se li oferirà a les persones informació detallada sobre com satisfer les seves necessiats
bàsiques. La satisfacció de les necessitats bàsiques serà totalment factible en una societat de Democràcia Inclusiva, ja que el cordó
umbilical que conecta la producció i distribució de béns amb els interessos i privilegis
d’una petita minoria d’elits poderoses i la
seva cursa pel “creixement” i els beneficis, es
talla. Llavors, en una societat així, el criteri
bàsic serà la prosperitat, la salut i el benestar
per a tots, i la norma serà una gestió ecològica i racional dels recursos del planeta, i no
el seu agotament en pro del benefici. Només es produirà allò que és respectuós amb
el medi ambient. Les persones que decidiràn
com asignar els recursos escassos de la societat (què, com i per a qui produir) i no
tindràn cap interès econòmic per posar en
joc la seva qualitat de vida, ni la vida en sí
mateixa. Tots els productes seràn d’alta qualitat i estaran destinats estrictament a satisfer
les necessitats bàsiques de les persones, com
decidiràn les assamblees democràtiques. No
hi haurà productes que serveixin a l’avarícia d’uns pocs i a l’extrema explotació de les
persones i els recursos, com passa en el sistema d’economia de mercat. En un sistema de
Democràcia Inclusiva no hi haurà interessos
entrelligats dels empresaris, corporacions
multinacionals i polítics professionals. Les
causes que condueixen a la destrucció de la
fauna i la flora, la devastació dels boscos, el
deteriorament i l’enverinament del menjar,
la reducció de la capa d’ozó, la creació de
l’efecte hivernacle, la producció d’aliments
genèticament modificats i la degradació dels
aliments naturals, que és motiu de continus

Podrien tots aquests canvis tenir lloc dins
del marc de l’economia de mercat com creuen els reformistes d’Esquerres? La resposta
és no, per nombroses raons. Les objeccions
d’algunes persones de que la Democràcia Inclusiva no és factible i que és una utopia (en
el sentit negatiu del terme) són incompatibles amb la història de la humanitat i tot el
que admirablement ha assolit l’Homo sapiens al llarg dels mil·lenis.
Les persones no deixaràn de somiar en un
món millor ja que d’altra manera se sentirien
mentalment mutil·lades i político-econòmicament arruinades. Les solucions proposades pels Neoliberals i els Social Demòcrates
així com pels Social Liberals i els ecologistes
Verds per afrontar la crisi biològica i ecològica només ofereixen un alleugerament
temporal, capaç de suprimir els símptomes
de la crisi, sense tocar, per desconmptat,
les causes fonamentals dels problemes. La
majoria d’aquestes solucions poden tenir
alguna utilitat limitada, però només durant
un període transitòri del desenvolupament
social, ja que no solucionen cap problema
fonamental, sinó que simplement eviten o
suprimeixen els pitjors símptomes de la crisi
multidimensional.
Són necessàries, per tant, mesures dràstiques, radicals i sistèmiques, que no poden
originar-se des de i materialitzar-se dins del
sistema de l’economia de mercat, la globalització capitalista i la “democràcia” representativa.
No hi ha cap indici que faci pensar que
aquesta crisi multidimensional, especialment la crisi biològica, podria començar a
retrocedir dins del marc del sistema de l’economia de mercat. Al contràri: tot indica que
la crisi general, especialment la biològica,
serà cada vegada més profunda i més àmplia.
Quan abans les persones entenguin això i
prenguin mesures dràstiques, millor per la
humanitat.
Si totes les persones raonables i sensates
d’aquest planeta desitjen que els seus fills

creixin en un món millor i més humà i no
en un infern de por, terrorisme del sistema,
manca de llibertat, inseguretat, pobresa, desocupació, necessitat, desigualtats extremes,
pol·lució i deteriorament general del Medi,
escàndols alimentàris continuus, morbilitat
general i prematura mortalitat, conflictes
socials, una criminalitat en augment i guerres locals, s’han de despertar i oblidar la seva
apatia i vida fàcil. S’han de prendre mesures
dràstiques ara, que és el moment, deixant
de banda interessos individuals, parcialitat,
egoisme, oportunisme i perjudici, i sense tenir en compte els beneficis temporals i les
pastanagues que el sistema ofereix per enganyar i confondre a les masses. L’acció col·
lectiva, basada en un programa coordinat,
s’ha d’emprendre dins del marc d’un moviment alliberador massiu, on cada persona
farà el que pugui per enderrocar gradualment el sistema existent.
Això s’ha de fer abans que sigui massa tard,
abans que condicions insuportables i irreversibles perjudiquin les vides de la majoria, de
la societat en general, el Medi i l’existència
biològica dels éssers humans. Si les persones
no s’esforcen a través de l’acció col·lectiva
per enderrocar el sistema vigent, no estaràn a l’alçada de les circunstàncies i només
s’hauràn de culpar a ells mateixos del resultat. Perdràn doncs la seva millor oportunitat
de construir un món humà per a tots.
No obstant, desitjem sincerament que en un
futur no massa llunyà hi hagi la saviesa i la
maduresa necessàries que ens condueixin a
la determinació per portar a terme la necessària transformació de la societat.
Traducció de Laia Vidal.
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TESIS PER A UN
MUNICIPALISME
AUTOGESTIONARI
(EN UNA METRÒPOLIS COM BARCELONA)
Ivan Miró i Acedo

1

En una metròpolis com Barcelona,
la participació institucional està fèrriament dissenyada per a vetar totes
les opcions polítiques que qüestionin la governabilitat capitalista de la ciutat.
El propi sistema electoral dificulta l’entrada
de les candidatures que no comptin amb un
suficient recolzament mediàtic i/o empresarial; la circumscripció de ciutat menysprea
les realitats sociopolítiques dels barris i privilegia l’endogàmia del sistema de partits; i
els espais per a exercir un control social democràtic dels càrrec electes són, o bé inexistents, o directament una farsa. A ningú se li
escapa que la gerència d’una ciutat-empresa
com Barcelona està en mans de l’oligarquia
financera, comercial i immobiliària de la
ciutat, i que les retòriques participatives són
simplement una broma pesada. Per tant, el
camí per a la transformació social passa per
articular formes de fer política radicalment
asimètriques a les de la “democràcia” representativa.
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Quines són algunes d’aquestes altres formes? Promoure una reapropiació global de la política per
part de la gent. Incentivar totes
aquelles iniciatives que suposin obrir espais
de democràcia directa a nivell local. Sigui
consolidant experiències en l’àmbit de la
comunicació popular, sigui fomentant xarxes d’economia social i cooperativa, sigui
creant marcs amplis i unitaris de discussió, elaboració i execució de projectes que
suposin una alternativa al model neoliberal i/o estatista de gestió del territori, de
l’educació, del lleure, del consum o de la
salut. No podem aspirar a canvis polítics
fonamentals a través de la via institucional
si no creem contrapoders a una hegemonia capitalista present en tots els àmbits de
la vida. Hem de reaprendre a organitzarnos col·lectivament, empoderar-nos per a
generar conflicte i contradiccions al poder
establert, i ser capaces d’autogovernar les
nostres vides.
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Per a fer efectives unes mínimes condicions de possibilitat de la reapropiació de la política per part del social,
s’ha de tenir clar que paral·lelament
és necessari desestabilitzar, erosionar, fissurar, desfragmentar en mil bocins, la simbiosi que blinda el sistema de partits amb les
estructures burocràtiques i administratives
dels centres de decisió actuals. El monopoli de la política en mans dels partits va
ser, clarament, un dels consensos fonamentals que emanaren de la transició -per tant
constituents de l’actual Estat “democràtic”
liberal- amb l’objectiu de construir un règim que foragités sistemàticament qualsevol
possibilitat d’articulació política que no fos
controlada per l’elit partidista. Tenint clar
que aquest moviment d’erosió de la simbiosi
partit-administració no tindrà conseqüències importants fins que no generi alternatives
pràctiques, no podem menystenir l’obligació de plantejar-lo a nivell teòric, conceptual o discursiu. Per tant, la primera operació
d’aquest moviment és posar en qüestió els
partits polítics com a únics agents reconeguts per a gestionar processos de decisió col·
lectiva, i així obrir les portes a que altres subjectes col·lectius participin en les decisions
que afecten a la vida política local.

4

24

En segona instància, cal entendre
que en la metròpolis barcelonina
existeix un govern que va més enllà
del que s’entén com a estrictament
polític. Això és, que el conjunt del sistema
de partits, en la seva fusió amb les estructures administratives municipals, i amb les
seves divergències tàctiques internes, no són
sinó la cara visible, aparentment representativa, d’uns centres de decisió econòmics de
dimensió metropolitana que per a res estan
subjectes a processos de legitimació democràtica. És, en aquests gabinets metropolitans, on es decideixen les actuacions estratègiques que seran aplicades, ara si, per l’aliança público-privada que es comporta com
la gerència, mai la propietat, de la ciutatempresa barcelonina. Així doncs, la segona
operació del moviment ha de ser visibilitzar,
per una banda, l’entramat d’interessos capitalistes que sense ser definit com a polític és
qui impulsa les polítiques econòmiques metropolitanes, i per una altra, fer entendre a
les seves pantalles institucionals que, si bé
rebutgem actuar en farses participatives per

qualsevol serrell anecdòtic, no renunciem a
intervenir en les decisions estratègiques del
règim d’acumulació del capitalisme metropolità.
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En aquests darrers anys, des dels
moviments socials crítics ja s’ha parlat, a bastament, del règim d’acumulació capitalista específicament local
sintetitzat en el model Barcelona, i venut
pel màrketing urbà com la marca BCN. La
crisi estructural, productiva i urbana que va
viure Barcelona a finals dels anys 70, que
denotava la obsolescència del model fordista de grans produccions, treball en sèrie o
relació contractual estable, generà una resposta política i econòmica en clau de Mercat. La reestructuració capitalista, pel que fa
a la reorganització espaial i geogràfica de la
acumulació, suposà transformar la ciutat industrial en la ciutat de l’acumulació flexible.
Expulsà la indústria a les perifèries metropolitanes, requalificà el sòl “alliberat” per a
noves productivitats (culturals, grans infraestructures del transport, parcs de la nova
economia immaterial, etc) i privilegià el
sector terciari o de serveis en el centre urbà,
amb les seves característiques: organització
versàtil del treball i de la producció, noves
tecnologies de la comunicació i precarietat
sociolaboral. No obstant, el que el declivi
de la ciutat industrial posà en un pla privilegiat dels circuits econòmics no fou sinó
l’habitatge. Davant la crisi industrial, fou el
mercat immobiliari qui es presentà com la
millor font d’inversió i produí un cicle alcista de beneficis pel sector de la construcció que va atreure al sector financer local i
transnacional. La transmutació de la ciutat
en centre de serveis i d’oci fou paral·lela a
la mercantilizació integral de l’habitatge,
i legislacions com la llei del sòl possibilitaren onades especulatives com la que sostingué l’Ajuntament de Barcelona quan, entre
1992 i 2002, es va vendre 179.404 m2 de
sòl públic. Avui, però, aquest model està en
replantejament. La crisi financera global ha
tingut com a conseqüència l’estancament de
les taxes ascendents dels beneficis en el mercat de l’habitatge, una de les potes econòmiques centrals en el model. Quina serà, o està
sent, la sortida capitalista? Quina era l’altra
pota? Per què la construcció d’habitatges
resta estancada, i en els pròxims mesos s’inauguraran diferents hotels de luxe a la ciutat,

i multitud d’edificis d’apartaments que buscaran suplir els apartaments il·legals presents
arreu? En aquest sentit, l’aposta dels centres
de decisió econòmics de la ciutat és clara:
si les rendes mitges-baixes de la ciutat estan en crisi, i a més han demostrat, com al
2007, saber mobilitzar-se per una vivenda
digna, haurem de convidar al banquet a les
rendes altes globals, més agraïdes. El sector
turístic, que inclou des de la gestió d’esdeveniments comercials internacionals fins a
les places hoteleres, s’erigeix com la sortida
capitalista a la crisi. Aquesta és una realitat a tenir en compte des d’ahir: la “guerra
d’hotels contra cases” afecta directament
les condicions de vida dels i les habitants
dels barris, trastoca la composició social i
política dels mateixos, i fins i tot redefineix
les identitats dels barris o els arriba a suprimir. Qui farà política de base? Des d’on?
Una reapropiació social de la política i de
la ciutat no pot deixar de plantejar, a nivell
discursiu i pràctic, el desacord radical amb
aquesta decisió estratègica del capital metropolità i internacional.
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Qualsevol proposta de municipalisme alternatiu, sigui electoral (candidatures assembleàries locals) o
no (reapropiacions autogestionades
de les relacions socials, econòmiques i polítiques d’un barri o poble), ha de tenir en
compte que els cicles baixos de la mobilització social, com el que estem vivint des de fa
un anys, no són precisament els idonis per
a plantejar unes altres formes de gestionar
la ciutat. Mobilització política i col·lectiva
de continguts i horitzons emancipadors,
s’entén. Doncs no ha de passar per alt que,
a la metròpolis barcelonina, la mobilització és una forma de gestió de la població i
la hiperactivitat individual el fenomen de
masses més important. Esdeveniments culturals multitudinaris, triomfs i competicions esportives, salons publicitaris i centres
comercials són el repertori de mobilització
activat constantment per a lubrificar la màquina comercial de la ciutat i exercir el control biopolític a partir del moviment, que
se sumen a la constant sobreactivació dels
individus –virtual, curricular- per a tenir
èxit personal i professional i als moviments
d’arrel neoconservadora com les campanyes
ciutadanes contra la prostitució, la pobresa,
la migració o la simple vida al carrer. Avui, a

Barcelona, sobra mobilització ciutadana, i el
que manca és acció col·lectiva d’oposició al
poder i en defensa de les alternatives que es
constitueixen. Possiblement, les lluites estudiantils contra Bolonya del 2009 són també
un toc d’alerta en aquest sentit: el cicle de
lluites autònomes dels 90, aquell que agità
les aigües mortes de la pau olímpica, queda
massa lluny, les lluites contra la globalització
neoliberal queden massa lluny, la lluita contra la guerra queda massa lluny. El municipalisme no pot ser només l’aspiració a gestionar millor: també ha de tenir en compte la
dimensió disruptora, la creació de conflicte i
la lluita col·lectiva com a premisses per a una
transformació alliberadora i emancipatòria
de la societat. Tota mobilització social que
no vagi en la seva direcció, anirà contra ella.

7

Avui, en la constitució de la metròpolis global, està en joc una recomposició de les identitats urbanes. De manera similar a la identitat obrera que
es difuminà paral·lelament a la fàbrica difusa,
en el model de ciutat actual es difuminen les
identitats i subjectes col·lectius que podien
articular conflicte. Ahir, en l’anterior model
de ciutat, els barris populars expressaven modes de vida propis, a partir de sociabilitats
comunitàries, llocs compartits i de posada en
comú, que de fet foren les condicions de possibilitat per a l’emergència –primer obrera,
més tard veïnal i popular- d’un contrapoder
polític, social i econòmic que desafià el somni
burgés d’una ciutat dominada. Avui, per contra, la creació de múltiples espais especialitzats, unifuncionals, de mobilitat i trànsit permanent, i sense possibilitat de fixar llocs de
trobada ni memòries compartides, dificulta
enormement ser part d’una narració comuna,
per tant d’un sentit col·lectiu, de la pròpia experiència. A la fragmentació de les identitats
col·lectives habituals, se li sobreposen noves
identitats individuals, sovint poc connectades
al barri i més vinculades virtualment amb altres territoris. L’eix de conflicte s’ha globalitzat, s’han multiplicat infinitament les possibilitats d’identitat, arriben noves comunitats
que aporten les seves identitats pròpies. Com
possibilitar en aquest context nous subjectes
col·lectius que, acollint les diferències i essent
conscients de les seves desigualtats, sostinguin
la lluita contra l’apropiació capitalista de la
ciutat i permetin processos d’autonomia local
i d’autogestió política del territori?
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Respecte el cicle de lluites autònomes que enllaçà els anys noranta
amb l’inici del nou segle, en podem
treure moltes conclusions, però ens
centrarem en una vinculada amb la qüestió
dels espais socials, la generació de subjectes
col·lectius i les possibilitats de mobilització.
Sembla ser que hi ha un cert consens en associar la irrupció d’un nou protagonisme
social a mitjans dels anys noranta amb les
pràctiques d’apropiació d’immobles abandonats i la seva conversió en centres socials. La presa de fàbriques abandonades en
antics barris obrers, d’edificis amenaçats en
nuclis històrics, de casetes en barri afectats
per reformes, a banda de significar –en els
millors dels casos- una intromissió conflictiva i intel·ligent en els llocs afectats per la
reestructuració urbana, generà espais existencials i polítics que produïren pràctiques
creatives des del comú. En aquell cas, la
creació d’espais generà identitats col·lectives
que permeteren i acompanyaren un període de mobilitzacions: l’okupació va ser un
aprenentatge -i pot ser-ho encara. Posteriorment, el reflux de la “mobilització pública
okupa” –que no de les ocupacions- generà la
necessitat d’un altre tipus d’espai, però espai
en definitiva (ateneus, associacions culturals). També grups que participaren en cicles
de lluites com les vinculades al moviment
global han arribat a conclusions similars i
han obert espais (infopunts, cooperatives de
consum, horts urbans). I grups que participaren en les mobilitzacions contra la guerra
han travessat el seu apogeu i zenit ocupant
espais de nou. I fins i tot les que han participat en les lluites per l’habitatge digne, o
les que han participat en mobilitzacions de
migrants, han obert espais per a realitzar-hi
oficines de drets socials, punts d’informació
laboral o referents per l’ajuda mútua. I si voleu, arribem fins avui amb les mobilitzacions estudiantils contra el procés de Bolonya:
també generen nous espais. Que es connecten, en molts casos, amb els espais arrencats
en les lluites de la transició, amb els espais
que han superat les ruptures generacionals.
Si les pràctiques polítiques indiquen que la
pervivència i transformació de les xarxes crítiques estan vinculades a la obtenció i manteniment d’espais físics (i temporals, com les
apropiacions conflictives de l’espai públic
que suposen activitats com les festes majors
alternatives), és just pensar que alguna cosa
estem fent bé i del que es tracta és consoli-

dar, obrir, hibridar i ampliar aquestes diverses trames de nodes locals per a albergar-hi
el sorgiment de noves identitats col·lectives i
noves possibilitats d’acció.
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La hibridació d’aquest tipus d’espais
és, no obstant, un factor decisiu per
a generar identitats col·lectives locals
que recullin la diversitat i que vagin
més enllà de les identitats especifiques o grupals. Què pot promoure aquesta hibridació,
i per tant fer el salt de les experiències alternatives atomitzades als subjectes col·lectius
locals? En primer lloc, la memòria compartida de les lluites socials precedents, la recerca i socialització dels bagatges obrers i populars. Conèixer col·lectivament els seus llocs
de trobada, els esdeveniments que protagonitzaren, els seus repertoris de confrontació,
els edificis que habitaren, les pràctiques que
impulsaren. Conèixer les vides quotidianes
i les reflexions dels i les que lluitaren abans
que nosaltres, transforma la mirada de les
realitats locals, perfora la tabula rasa de la
constitució metropolitana, dibuixa punts de
referència, amarra les pràctiques polítiques
d’avui i en permet la projecció al futur. En
segon lloc, a més de la memòria compartida,
cal articular uns relats actuals comuns. Els
espais locals han de comunicar-se entre ells
i amb els seus entorns. Calen butlletins, ràdios comunitàries, televisions i webs locals,
obrint-se a la possibilitat que les noves realitats participin en la redefinició de les identitats locals: facilitant, per exemple, tecnologia i aprenentatge perquè els nouvinguts
i nouvingudes expressin la seva mirada i la
seva experiència de l’entorn comú. Memòria
compartida, narratives actuals comunes i, en
tercer lloc, autoconeixement. Per tal de construir una identitat que no sigui una reificació del passat, una naturalització de tòpics
o llocs comuns, és necessari obrir processos
de diagnòstic comunitari i compartit, per tal
d’identificar col·lectivament les necessitats i
els anhels, els problemes i les solucions. Només el coneixement col·lectiu del territori
que habitem, amb les seves diversitats i desigualtats, permetrà establir objectius compartits de lluita i sustentarà socialment nous
projectes comuns. I finalment: en el camí
per la creació de les noves identitats a partir de les memòries compartides, dels nous
relats fruit de la comunicació, dels nous
diagnòstics comunitaris, s’haurien de tenir
en compte eines que garantissin que tots

aquests factors cristal·litzin en processos amplis de presa de decisions. Els referèndums
o consultes populars locals, encara que no
siguin legals i no tinguin efectes vinculants
de cara a l’Administració, generen una legitimitat social i unes agregacions col·lectives
que no haurien de ser desestimades.
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Tots aquests processos de
participació local autogestionada requereixen d’unes
arquitectures internes on
sedimentar-se, fer balanços, recombinar-se
entre ells. L’aprofundiment de la democràcia directa local requereix de marcs organitzatius unitaris que acumulin experiència,
recursos, generacions, que estiguin atents i
oberts a les noves composicions socials i politiques dels barris, que siguin el paraigües
plural i comú de tots els espais socials, que
s’hi puguin forjar els imaginaris compartits.
Es diguin assemblees de barri, es diguin trobades alternatives, es diguin xarxes comunitàries, es diguin plataformes locals, es diguin
consells comunals, es diguin fòrums barrials. Es diguin com es diguin, cal construir
referents comunitaris reconeguts per tota la
trama de nodes locals, que tinguin capacitat
de permanència i per tant perspectiva temporal dels canvis que es produeixen en els
entorns urbans i socials, però també institucionals. Referents permanents que afrontin
els cicles baixos de l’acció col·lectiva, i que
quan aquesta s’electritzi novament, referents
permanents a ser desbordats i repensats sense contemplacions.

11

Per tal de superar el règim
capitalista metropolità actual, cal trencar la simbiosis partit-administració i la
“democràcia” representativa que el sustenta
i legitima, i ho podem fer a partir de processos amplis i autogestionaris de participació
social, a partir de les arquitectures internes
que els dotin d’autonomia, i a partir de la
lluita col·lectiva. Complementàriament,
però, cal pensar en transformar les condicions de vida materials dels qui habitem els
barris. Els barris no només s’han de defensar, sinó que també s’han de transformar
en un sentit alliberador i emancipatori. En
el tardofranqusme, davant dels bloquejos
de l’Administració municipal d’aleshores,

en els barris populars barcelonins afloraren
multitud d’experiències autogestionàries
en els camps educatius, de salut, de lleure.
Posteriorment, amb l’aparent obertura de
l’estructura d’oportunitats polítiques, totes
aquestes necessitats d’un consum col·lectiu
amb valor d’ús, no mercantilitzat, es projectaren cap a una Administració municipal
“democràtica” a l’espera que les proveís en
forma de serveis públics sota criteris d’equitat i redistribució. En els darrers anys, tanmateix, les arques municipals s’han buidat
més en les grans infraestructures neoliberals
que no pas en la política social, i els Districtes s’escuden en la seva dimensió local per
no afrontar polítiques com les laborals o les
d’habitatge. Per contra, impulsar processos
de municipalisme autogestionari significa
també afrontar des de la comunitat local
aquest tipus de necessitats. I per tant crear,
consolidar i interrelacionar cooperatives de
treball, de consum, d’habitatge, educatives,
de salut, posar en pràctica altres formes d’organitzar a nivell local l’economia, en definitiva, és una aposta que no només apunta
a la reapropiació de la política per part de
la gent, sinó a una reapropiació global de la
vida.
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Finalment, per acabar. Les
experiències de municipalisme autogestionari han
d’afrontar els seus límits,
que són –a banda de la capacitat en reeixir o
no de les pròpies iniciatives- les vinculades a
la cada vegada més relativa autonomia dels
barris com a unitats productives, territorials, econòmiques,... autosuficients. És obvi
que no és així, i menys quan ens hem referit
abans a la constitució de la metròpolis a partir de les decisions estratègiques del capital
metropolità i internacional. És necessari,
per tant, que els moviments urbans locals
que apostem per una reapropiació social i
autogestionada dels barris puguem trobarnos per a traçar estratègies conjuntes d’abast
metropolità, per a realitzar accions unitàries, per a seguir creant eines comunicatives,
financeres o antirepressives amb un caràcter
global. Que ens trobem per a compartir recursos, coneixements, habilitats, i que ens
trobem, també, en una metròpolis com Barcelona, pel gust de trobar-nos.

En aquest article s’argumenta, en
primer lloc, que la implantació
massiva de l’automòbil i la
supressió d’altres mitjans de
transport que s’ha produït en
els darrers cent anys no respon a
criteris racionals ni a la voluntat
real de la ciutadania, sinó a
les dinàmiques de creixement
econòmic intrínseques al
sistema de l’economia de mercat
i als interessos de les elits
transnacionals que controlen

aquest sistema. En segon lloc,
s’apunta a la necessitat de refer
la societat sobre unes noves
estructures institucionals i
uns nous valors, inspirats en
la veritable democràcia, tal
com suggereix el projecte de la
Democràcia Inclusiva, per tal de
sortir de la crisi multidimensional
en general i, en particular,
construir uns mitjans de transport
ecològics, segurs, ràpids,
saludables i eficients.

>>

SOBRE LA CRISI DE
L’AUTOMÒBIL I LA SEVA
POSSIBLE SUPERACIÓ
Blai Dalmau

L

a constant expansió de l’automòbil de carburació i
l’impediment i arraconament d’altres mitjans de transport
útils, processos que s’han desplegat arreu del món durant
el segle XX, han conduit al que avui podem anomenar la crisi de
l’automòbil: aquest mitjà de transport s’està demostrant cada cop
més antitètic a l’interès general, doncs resulta altament perjudicial
des de diversos punts de vista. Front a qualsevol crisi el primer que
cal és analitzar els seus principals efectes. Així doncs, disposem-nos
a examinar breument les repercussions socials, vitals, econòmiques,
funcionals, psicològiques, biològiques, energètiques i ecològiques
de la implantació massiva de l’automòbil.
Socials. En la gran majoria de les ciutats actuals no existeix gairebé
ni un sol angle des del qual no siguin visibles els cotxes, fins al
punt que els carrers s’han convertit en simples arteries del transport
motoritzat. La conquesta de l’espai públic per part de l’automòbil
ha contribuït decisivament a la destrucció dels llaços socials, reduint
l’espai per als vianants, convertint les ciutats en llocs hostils, assetjats
per la velocitat, el soroll i el fum. En oposició a la ciutat antiga, que
era concebuda com a lloc d’encontre i de realització de la essència
racional humana, la ciutat contemporània, s’identifica cada cop més
amb el desordre i el desencontre, amb un medi sorollós, sufocant,
pudorós, inhabitable i congestionat del qual se’n vol fugir el més
aviat possible. La invasió dels automòbils juga un paper significatiu
en aquesta transmutació de les connotacions de la ciutat. En les
urbs contemporànies, tal com observa Appleyard, el tràfic “domina
l’espai del carrer, penetra als habitatges, dissuadeix les relacions de
veïnatge, impedeix el joc de carrer, interfereix la intimitat de les
llars, estén la pols, els fums, el soroll i la brutícia, obliga a rígids
controls del comportament dels nens, foragita a la gent gran i mata
o fereix cada any a un bon nombre de ciutadans” (1). André Gorz
assenyala que una vegada que els cotxes han ”assassinat a la ciutat”,
es tornen necessaris més cotxes i més veloços per escapar per les
autopistes a les afores: “Es tracta d’un impecable argument circular:
obtinguem més cotxes per poder escapar de la destrucció causada
pels cotxes” (2).

1. OLMOS, Joan; “Quien mató al
coche eléctrico?”.
2. GORZ, André; “The social ideology of the motorcars”. Web de
Reclaim the Streets.
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3. SIERRA, Alberto; ”La contaminación de los coches provoca tres
veces más víctimas que los accidentes”.
4. Aquestes xifres inclouen la guerra
del Vietnam, al guerra de Corea, la
Primera Guerra Mundial, la Segona
Guerra Mundial, la guerra de Cuba, la
guerra civil americana (ambdós bàndols), la guerra de Mèxic, la guerra de
1812 i la guerra de la Independència.
(“Contra el Automòbil”, Diversos autors, Virus, 1996; p.91).
5. MISHAN, E.J; The cost of economic Growth, Allen&Unwin, 1977.
6. Autors diversos; Contra el automòbil; Virus, 1996.
7. ILLICH, Ivan; Energia i Equitat
(1974), dins de “Ivan Illich, textos
escollits” a cura de Jordi Pigem.
8. ILLICH, Ivan; Energia i Equitat
(1974), dins de “Ivan Illich, textos
escollits” a cura de Jordi Pigem.
9. SIERRA, Alberto; ”La contaminación de los coches povoca tres
veces más víctimas que los accidentes”.
10. Sobre el declivi de la salut
humana degut a la contaminació de
l’entorn i l’alimentació veure l’article “La
crisi biològica i l’economia de mercat”
del Dr. Koumentakis (en aquesta
revista).

Vitals. La massificació del transport motoritzat és una seriosa
amenaça per a la vida humana. Tot i les millores en matèria de
seguretat, l’índex de sinistralitat de l’automòbil continua sense tenir
parangó: viatjar en cotxe és aproximadament 44 vegades més perillós
que fer-ho amb altres mitjans de transport (3). Cada any, milers
de joves, pares, mares i nens moren o sofreixen mutil·lacions, són
ferits o greument traumatitzats per accidents de carretera. Aquest
horror pren magnituds que sobrepassen amb escreix les principals
catàstrofes bèl·liques: entre 1913 i 1976 als Estats Units, la xifra de
morts a les carreteres és més de tres vegades superior al número de
nord-americans morts en totes les guerres en les que ha participat
Estats Units. (4) El sofriment que això ocasiona és incommensurable
ja que qualsevol accident que mereixi dos línies al diari comporta
una història posterior que es viu en un silenci relatiu, possiblement
anys de dolor, tristesa i dol.
Econòmiques. L’economista E.J. Mishan, una autoritat en les
tècniques conegudes com d’anàlisi de cost i benefici, va arribar a
la conclusió que la implantació massiva de l’automòbil particular
és un dels grans desastres que han succeït a la raça humana” (5).
A part de la mortaldat indiscriminada que ocasiona i els seus
innumerables costos socials, una altra consideració de Mishan era
la pesada càrrega econòmica que el cotxe imposa a la comunitat.
En efecte, l’automòbil de carburació requereix grans quantitats de
treball humà i recursos materials que no són compensats per un
alt rendiment. Pel que fa al transport de productes, per exemple,
els centenars de camions i els seus respectius xofers que circulen
diàriament per qualsevol autovia suposen unes despeses humanes,
econòmiques i energètiques que podrien ser notablement reduïdes,
sense cap problema, amb l’ús de ferrocarrils (6). Pel que fa al
transport de persones, tal com observava Ivan Illich a la dècada
dels anys 1970, l’automòbil és el principal xuclatemps de la vida
moderna. En efecte, el nord-americà mitjà ha de dedicar unes 1600
hores a l’any al seu automòbil: assegut al seu interior, treballant per
pagar-lo, per pagar l’assegurança, per pagar les llandes, els peatges,
les multes i els impostos per carreteres estatals i els aparcaments. Li
dedica quatre hores al dia en que l’utilitza, s’ocupa d’ell o treballa
per a ell. Però si ens preguntem quin rendiment en treu d’aquestes
1600 hores invertides, que són una estimació mínima, descobrim
la ridícula eficiència de l’automòbil: en aquestes 1600 hores fa
uns 10.000km, és a dir, 6km per hora. És exactament la mateixa
velocitat que el caminar humà. Però mentre que en les societats no
motoritzades i basades en el caminar es destina entre un 3% i un
8% del temps social als desplaçaments, l’automobilista hi consagra
una quarta part del temps social del que disposa (7). Així doncs, l’a
implantació massiva de l’automòbil és també absurda des del punt
de vista econòmic: la relació costos/beneficis és pèssima.
Funcionals. En certes ocasions, l’automòbil pot resultar efectivament
el mitjà de transport més útil i ràpid. No obstant, aquests casos són
més aviat l’excepció i no la regla: degut a les congestions i embussos
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que ocasiona el cotxe, en moltes ciutats del món la circulació s’ha
fet més lenta que en l’època dels carruatges de cavalls. La bicicleta
i el tramvia són bastant més veloços que el cotxe en terreny urbà,
la velocitat mitjana del qual és de 13 km/h. Per un pont de 10m
d’amplada hi poden arribar a creuar 40.000 persones en una hora
movent-se a 25km/h en bicicleta. Per aconseguir traslladar en cotxe
la mateixa quantitat de persones a la mateixa velocitat i en el mateix
temps, caldria un pont de 138m d’amplada. (8)
Psicològiques. Mentre que el tren ens permet relaxar-nos o
concentrar-nos en alguna cosa deixant que el viatge es faci sol,
l’automòbil ens converteix en un apèndix de la màquina, un xofer
preocupat per les vicissituds de la circulació. El trànsit motoritzat
provoca una translació entorpida, tensa, perillosa i individualista,
coses que sovint es tradueixen en agressivitat, angoixa o por. L’us de
la bicicleta i el ferrocarril, en canvi, permet la comunicació entre els
viatgers i produeix una sensació de major fluïdesa i pau.
Biològiques. Diàriament els nostres pulmons filtren 15 quilos d’aire,
i si vivim en una gran ciutat o pròxims a una carretera, aquest aire
contindrà contaminants emesos pels automòbils, com el monòxid
de carboni, els òxids de nitrogen, el diòxid de sofre, partícules,
plom, età, formaldehid i molts altres contaminants secundaris,
alguns d’ells cancerigens i casi tots perjudicials per la salut humana.
Per a cada persona que mor en un accident de tràfic, tres perden
la vida a causa de la contaminació emesa pels cotxes. Els gasos
emesos pels automòbils provoquen la mort de 250.000 europeus
cada any; l’equivalent a la població de Berna, la capital de Suïssa
(9). Respirar fum d’un cotxe no causa directament la mort, però si
que desencadena i agreuja malalties respiratòries, cardiovasculars i
càncer del pulmó. (10)
Energètiques. En menys d’un segle, la humanitat està consumint
l’energia fòssil que el planeta terra ha produït mitjançant processos
geològics de milions d’anys. L’expansió de l’automòbil és un dels
principals causants d’aquest malbaratament de “l’or negre”. Aquest
abús creixent d’un recurs finit està comportant una dependència
energètica insostenible que, tal com havien previst centenars de
científics i milers de ciutadans, està començant a desencadenar una
crisi econòmica de gran magnitud (11). Òbviament, la bicicleta i
el ferrocarril consumeixen molta menor energia que l’automòbil,
doncs són molt més eficients: un cavall de vapor és deu vegades
més eficaç en una via fèrria que en una carretera, i amb la bicicleta
“l’ésser humà supera el rendiment possible de qualsevol màquina i
qualsevol animal evolucionat” (12).
Ecològiques. Per últim, ens queda constatar que en la greu crisi
ecològica que travessem en l’actualitat l’automòbil hi juga un rol
crucial. La producció d’un automòbil de 850 quilos requereix prop de
dos tones equivalents de petroli, 300.000 litres d’aigua i vint vegades
més matèria prima que el seu pes final. L’elaboració i transformació

11. “El pico del oro negro afectará de
lleno al crecimiento económico, iniciándose como dice Heinberg (2007) una
profunda recesión sin fondo y sin fin.
Un siglo de decrecimiento económico
global está a punto de empezar.
Es decir, el decrecimiento del flujo
energético global será un verdadero
torpedo en la línea de la flotación del
actual capitalismo globalizado, basado
en la necesidad de crecimiento y
acumulación constante. La Naturaleza,
y más en concreto su geología, pondrá
finalmente límite a este loco crecimiento
“sin fin”, y se iniciará la Era del Decrecimiento. Y esto ocurrirá muy pronto,
quizás antes de 2010, o en torno a
esa fecha.” (R. Fernàndez, 2008). A
partir del pic mundial del petroli, cada
vegada es pot extreure menys quantitat
d’aquesta energia primària i és més
car fer-ho, mentre que l’economia de
mercat, cada vegada en requereix més
per alimentar la seva necessitat de
creixement constant. Així, la contradicció entre la demanda de petroli (cada
vegada major) i el subministrament
(cada vegada menor) farà augmentar el
preu dels carburants, i en conseqüència, dels bens de consum. Per això, el
sistema capitalista global està entrant
en una crisi cada vegada més profunda i crònica, deguda a la impossibilitat de mantenir el creixement econòmic
infinitament: “En conjunto no hay un
sustituto para el petróleo debido a su
alta densidad energética, la facilidad
de su manejo, la multiplicidad de sus
usos y los volúmenes en que ahora lo
usamos. El pico de la producción mundial de petróleo, con el consiguiente e
irreversible declive, será un punto de
inflexión en la historia de la Tierra cuyo
impacto mundial sobrepasará todo
cuanto se ha visto hasta ahora. Y es
seguro que ese acontecimiento tendrá
lugar durante la vida de la mayoría
de las personas que viven hoy.” (W.
Youngquist, 2004).
12. “L’us de la bicicleta fa possible
que el moviment del cos humà supere
una última barrera. Li permet aprofitar
l’energia metabòlica de què disposa
i accelerar la locomoció al seu límit
teòric. En un terreny pla, el ciclista
és tres o quatre vegades més ràpid
que un vianant i gasta un total de cinc
vegades menys calories per quilometre
que aquest. El transport d’un gram del
seu cos sobre aquesta distància no
li consumeix més que 0,15 calories.
Amb la bicicleta, l’home supera el rendiment possible de qualsevol màquina
i qualsevol animal evolucionat” (ILLICH,
Ivan; Energia i Equitat (1974), dins de
“Ivan Illich, textos escollits” a cura de
Jordi Pigem.)
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13. SANTAMARIA, José; ”Un dia sin
automoviles no basta”; Worl Wach nº18;
i “Los mitos del progreso tècnico”, Les
renseignements généreux, 2006.
14. Els carrilets o trens petits cobrien
perfectament molts trajectes entre
pobles i ciutats de Catalunya. A la
província de Girona, per exemple,
existien vies fèrries que comunicaven
Olot, Sant Feliu de Guíxols, Banyoles
i Palamós amb Girona. Entre 1956
i 1969 es van suprimir tots aquests
carrilets. Els d’Olot a Girona, per exemple, tot i que eren utilitzats per unes
600.000 persones cada any, van ser
fer l’últim servei al 1969. S’havien fet
tres estudis per valorar la viabilitat del
carrilet, però l’estat no va voler invertir
els 150 milions de pessetes que feien
falta per modernitzar els carrilets d’Olot i
Sant Feliu de Guíxols. Els tres informes
eren favorables però tot i la protesta dels
Ajuntaments, el tren va desaparèixer.
(Font: http://www.xtec.es/~psalvate/
projecte/tancament.htm).
15. Miquel Torns expressa així el seu
sentiment per aquest fet: “El buit que
ens ha deixat la desaparició del tren
d’Olot és impossible d’omplir. Crec que
tota la gent que el vam conèixer –jo
sóc dels que el vaig conèixer molt poc
temps– sentim el mateix: tant de bo avui
el tinguéssim en servei.” (font: “Quaranta
anys sense el tren d’Olot, 15 de Juliol
del 2009).
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d’aquestes matèries primes i productes industrials (acer, alumini,
cautxú, pintures, vidre i plàstic) té un enorme cost ambiental, directe e
indirecte. Anualment es produeixen 40 milions d’automòbils, que en
un període que rarament supera els deu anys, acabaran convertits en
ferralla i residus (13). Per últim, és ben sabut que el trànsit motoritzat
emet grans quantitats de diòxid de carboni que es concentren a
l’atmosfera provocant un dels fenòmens més preocupants de la crisi
ecològica actual: l’efecte hivernacle i el subseqüent escalfament global.
Conclusió. La implantació massiva de l’automòbil de carburació
és un component important de la crisi generalitzada del món
contemporani, ja que és una insensatesa que ocasiona perjudicis en
la vida de totes les persones. Tal com hem suggerit, el ferrocarril, el
tramvia i la bicicleta són mitjans de transport molt millors en diversos
sentits (més segurs, eficients, silenciosos, econòmics, funcionals, nets,
ecològics i en la gran majoria de casos més ràpids que el transport
motoritzat). No obstant, com veurem continuació, és precisament
el desenvolupament, realment irracional, de l’automòbil, la gasolina
i la carretera el que ha impedit el desenvolupament, natural i fàcil,
del ferrocarril, l’electricitat i la bicicleta.
Historia d’un despropòsit
Si mirem el cas de Catalunya, a les contrades de Girona, Tarragona i
Lleida, l’edificació aclaparadora de carreteres en els darrers cinquanta
anys contrasta amb la nul·la construcció de noves línies ferroviàries
per als desplaçaments locals i amb la supressió dels carrilets que
existien (14). Milers d’habitants d’aquestes terres s’han vist obligats
a adquirir i utilitzar l’automòbil de carburació per recórrer trajectes
que anteriorment cobria la via fèrria, i no són pocs els que han
lamentat el tancament dels serveis ferroviaris (15). Així mateix,
a Barcelona, com a gairebé totes les ciutats del món, fa quaranta
o cinquanta anys es va procedir a la supressió dels tramvies: calia

deixar espai per al trànsit motoritzat, que cada vegada conquista
més superfície a la capital catalana (16). Recentment el tramvia ha
reaparegut tímidament per alguns carrers de Barcelona i d’altres
ciutats europees, però és un fet gairebé anecdòtic en comparació
a l’aclaparadora proliferació de l’automòbil. Aquest és el veritable
amo i senyor dels carrers, els paisatges i les polítiques dels governs
d’arreu del món.
Igualment, a Espanya, tant les desorbitades inversions en
infraestructures com la gestió urbanística han estat dirigides
exclusivament a fomentar, directa o indirectament, un model de
transport cada cop més basat en l’automòbil. Des de 1970 s’han
abandonat una mitjana de 600 km de via fèrria cada any, mentre
que la xarxa de carreteres ha crescut en 12.000 km/any. La quota de
transport de mercaderies del ferrocarril ha passat del 21% al 8% i
la de passatgers del 10% al 6% (17). Igual que a Catalunya, molts
serveis ferroviaris s’han deixat morir sense aparent explicació, ja que
milers de persones els utilitzaven i diversos estudis provaven la seva
viabilitat econòmica. A diversos lloc s’han dut a terme reivindicacions
per exigir la reobertura de línies ferroviàries i protestes en contra el
deteriorament, encariment i reducció dels serveis ferroviaris (18).
Als Estats Units hi trobem un altre testimoni de com la proliferació
de l’automòbil de carburació ha estat “fomentada” mitjançant
la supressió, l’arraconament i l’impediment d’altres mitjans de
transport útils. Al 1936 hi havia 40.000 tramvies en servei en aquest
país; al 1949 només en quedaven 6.500, i a la dècada següent,
aquesta xifra es reduiria a la meitat. Els 320.000 kilòmetres de via
i els casi cinc mil milions de passatgers a l’any que tenia el tramvia
a principis de segle van minvar drasticament en qüestió de poques
dècades. General Motors, amb la col·laboració d’altres empreses de
la indústria de l’automòbil, exercint una pressió econòmica i política,
va impulsar el desmantellament dels tramvies i la pavimentació de

16. Només algunes ciutats de l’Europa
continental que han preservat bona
part dels seus tramvies. Bèlgica està
coberta per “un sistema de tramvies
d’un metro d’ample de via que es manté des de 1884”. Holanda, Alemanya
i Suïssa tenen xarxes de tramvies de
tres vagons, silenciosos, còmodes i
puntuals, en totes les seves ciutats
importants. A Zurich, el Hauptbahnhof
o estació principal “es l’eix de la ciutat i
el punt central d’un sistema de tramvies
l’eficàcia i la comoditat del qual fan
que qualsevol altre forma de transport
sembli una mica ridícula” Però aquestes són les excepcions que confirmen
la regla: a la gran majoria de ciutats
del món, talment com Barcelona,
s’ha procedit a la supressió total dels
tramvies per deixar espai a l’automòbil.
(“Contra el Automovil”, diversos autors,
Virus; p.158).
17. CÓRDOVA, Rafael; “Transporte y
sostenibilidad”,2004.
18. Alguns exemples són la “Plataforma en defensa del ferrocarril” o el “Foro
por el Tren Via de la Plata”. Aquest últim
es defineix com a “un col·lectiu que
lluita per la reobertura de la via de la
plata, línia de ferrocarril que unia el nord
amb el sud de la península, des de
Xixona a Sevilla, i que va ser inexplicablement tancada l’any 1985.”
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19. “A partir de 1930, la companyia
General Motors, que havia aconseguit
el monopoli virtual per a la fabricació
d’autobusos als Estats Units, va decidir
que no hi hauria mercat per al transport
en autobús a no ser que les ciutats
nord-americanes decidissin renunciar
al seu sistema de tramvies elèctrics.
Sense consultar a ningú excepte al seu
propi consell d’administració, General
Motors va crear la filial United Cities Motor Transit, la funció de la qual, segons
els posterior testimoni de una comissió judicial del senat (93º Congrès,
2ªsessió, 1974), “era comprar empreses de tramvies elèctrics, convertir-les
en línies d’autobusos de General
Motors, i revendre-les a les empreses
locals que estiguessin d’acord en
comprar els autobusos a General Motors”. Al 1949, General Motors havia
aconseguit forçar l’abandonament de
més de cent sistemes de tramvíes
–entre els que trobem línies importants
de Nova York, Filadelfia, Balktimore,
San Luis, Salt Lake City y (el cas més
paradigmàtic) los Angeles. [...] Per tot
el país, s’havia substituït un sistema de
transport de masses econòmic i eficaç,
essencialment no contaminant, per un
altre que resultava car, poc pràctic i especialment brut, que contaminava l’aire
urbà, feia augmentar el pressupost de
les ciutats, congestionava els carrers
i que, finalment, va impulsar a milions
de ciutadans nord-americans a viatjar
en cotxes privats (conseqüència de la
qual també se’n beneficiava General
Motors), amb repercussions que fins i
tot actualment segueixen afectant a tots
els sectors de la societat. Finalment,
General Motors va ser portada als
tribunals per a respondre per la seva
actuació. Al 1949, el Tribunal Federal
de Chicago la va declarar culpable, juntament amb les companyies Firestone y
Standar Oil Company, també corresponsables, de conspiració criminal i
de violar la Llei de Monopolis. Se li va
imposar una multa de 5000 dolars.”
(Human Scale, Secker & Warburg,
1980).
20. ILLICH, Ivan; Energia i Equitat
(1974), dins de “Ivan Illich, textos escollits” a cura de Jordi Pigem.
21. Es pot trobar informació detallada
sobre la història del cotxe elèctric i el
cas del EV-1 a Internet.

les vies, per convertir-les en les carreteres per on passarien les seves
línies d’autobús. Dècades després, els tribunals nord-americans
van dictar una ridícula sentència condemnatòria per violació de les
lleis antimonopolístiques. Però el mal ja estava fet: milions d’exusuaris dels tramvies ja havien “decidit” recórrer a l’automòbil de
carburació.(19)
Podem observar un “progrés” anàleg al continent asiàtic. A Tailàndia
existia una basta xarxa de canals que permetien un transport
excel·lent i flexible. Per poder introduir l’automòbil es va paralitzar
tot aquest sistema perfectament net i equitatiu, i alguns dels klongs
(canals) es van cobrir amb asfalt (20). A les ciutats xineses, des de
que es va introduir la bicicleta al segle XIX, milions de ciutadans
han gaudit d’aquest mitjà de transport realment útil i saludable
en terreny urbà. Tanmateix, els conglomerats de la indústria
automobilística han detectat en Xina un nou mercat per vendre-hi
els seus productes, així que, en les darreres dècades, estan movent
fils per forçar la proliferació de l’automòbil, pressionant als dirigents
polítics xinesos per a que actuïn d’acord amb els seus interessos
(per exemple, convertint carrers per a ciclistes en carreteres per al
transit motoritzat) i acompanyant aquest procés d’una publicitat
omnipresent que alaba l’automòbil com el preuat símbol del progrés
i la llibertat per als xinesos.
Una fet generalment poc conegut és que fa cent anys la majoria de
cotxes eren elèctrics. Quan la indústria automobilística va començar
a prendre forma a finals del segle XIX no se sabia quin tipus de
propulsió (elèctrica, gasolina, vapor) esdevindria hegemònica. A
Nova York van començar a funcionar els taxis elèctrics al 1897, i
al poc temps van ser habituals a altres ciutats americanes. El cotxe
elèctric presenta algunes avantatges considerables front al cotxe
de carburació: no fa soroll, no contamina, s’espatlla menys, no
gasta petroli i la seva fabricació suposa un cost ambiental inferior.
Tanmateix, el cotxe elèctric és un altre mitjà de transport que ha
estat arraconat i ocultat sistemàticament per l’acció conjunta
de la indústria automobilística, les corporacions petrolieres i les
institucions estatals. Un dels testimonis més clars i recents d’aquest
fet es va donar a Califòrnia, on a mitjans de la dècada dels 90 els
cotxes elèctrics van començar a deixar-se veure tímidament. La
insuportable contaminació atmosfèrica d’aquell estat al 1990 va
donar origen a una ordre per impulsar la comercialització de vehicles
no contaminants (ZEV, «Zero Emission Vehicles») que havien de
suposar el 10% de tots els cotxes venguts el 2003 en aquell estat. No
obstant, uns pocs anys després aquesta llei va ser revocada i els EV1
(Vehicles Elèctrics) van deixar de fabricar-se; els que hi havia en
circulació van ser retirats forçosament de les mans dels seus usuaris
i destruïts, així com els punts de recarrega que s’havien instal·lat al
llarg de tot l’estat.(21)
Així doncs, tal com hem intentat mostrar, la proliferació massiva de
l’automòbil, la carretera i la gasolina generalment no ha estat una
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elecció voluntària i conscient de la ciutadania, sinó una imposició,
implícita o explícita, de les elits polítiques i econòmiques.
Tanmateix, com veurem continuació, seria equivocat atribuir aquesta
imposició únicament a l’abús, la corrupció o al mal funcionament
de les institucions de la societat actual: la causa d’arrel de crisi de
l’automòbil es troba en la pròpia naturalesa de les institucions que
s’han adoptat arreu del món en els darrers dos segles.
La naturalesa sistèmica de la crisi
En els darrers dos segles ha esdevingut hegemònic un sistema
d’organització social intrínsecament orientat a maximitzar el
creixement econòmic: l’economia capitalista de mercat. Dins del
funcionament normal i “saludable” d’aquest sistema, la producció i
el consum s’expandeixen cada any. Han d’expandir-se. Tota la lògica
autorreguladora i el motor que impulsa l’economia de mercat es basen
en la maximització dels beneficis empresarials, la qual cosa implica
la persecució del creixement econòmic constant per augmentar la
productivitat, l’eficiència i les economies d’escala. Un país o un a
empresa que no augmenti la competitivitat tant ràpidament com
els seus congèneres, presumiblement està entrant pel camí de la
dissolució o la crisi. D’aquesta manera, totes les empreses tenen
l’objectiu prioritari d’incrementar els seus guanys i tots els governs
s’esmercen en evitar els alentiments o sobresalts del Producte
Interior Brut (PIB). L’economia sencera i cada una de les seves
parts estan adherides a una dinàmica que ha estat encertadament
denominada amb l’expressió de “crèixer-o-morir”(22). En cas
d’aturar-se el creixement econòmic, tot el sistema entra en una crisi
que desencadena greus problemes econòmics i socials. Per això, el
creixement exponencial ha estat la norma en els darrers dos segles,
llevat d’excepcionals períodes de crisi (23).
D’aquesta manera, la persecució del creixement s’ha convertit en
un imperatiu que determina totes les decisions importants dins
del marcs institucionals actuals, tant en l’àmbit microeconòmic
(empreses) com en el macroeconòmic (el conjunt de l’economia).
Vivim en una societat toxicòmana del creixement: les corporacions
multinacionals són els principals camells que proveeixen el narcòtic,
el consumisme és l’extasiïs tranquil·litzador i la crisi és el síndrome
d’abstinència. Tanmateix, aquesta addicció està conduint a l’ésser
humà a una carrera contra la biosfera i contra el sentit comú. La
rapacitat de l’economia de mercat per alimentar la seva ànsia de
creixement ha transformat les extraccions de la natura en depredació
sistemàtica i ha propiciat que societats a escala global s’impregnin
d’activitats perjudicials pel medi ambient i contraries a l’interès
general, com el transport motoritzat. En efecte, la implantació
massiva d’aquest tipus de transport és un clar exemple de com
s’apliquen polítiques nefastes en gairebé tots els sentits, únicament
perquè resulten summament encertades des del punt de vista del
creixement econòmic. El cotxe de carburació és indubtablement el
mitjà de transport que més contribueix al creixement del Producte

22. Tant el punt de vist liberal com la
perspectiva marxista han analitzat adequadament la “lògica del
creixement” intrínseca a l’economia
capitalista de mercat. També es pot
trobar un anàlisi des del punt de
vista ecològic a The Green Economy
(Michel Jacob, 1991) i des de la
perspectiva de la Democràcia Inclusiva a “Es el decrecimiento compatible con la economia de mercado?”
(Takis Fotopoulos, 2007).
23. En efecte, tal com hem comprovat perfectament en els darrers
anys, dins dels marcs del sistema
actual sempre que el creixement
econòmic s’ha aturat o ha entrat
en recessió ha implicat una crisi
econòmica amb els subseqüents
efectes: augment de l’atur, de la
pobresa, de la morositat, etc. No
és d’estranyar doncs, que dins dels
marcs d’aquest sistema, vetllar pel
creixement econòmic constant sigui
un imperatiu bàsic dels governs
d’arreu del món.

Interior Brut, i per tant, el mitjà de transport terrestre que millor
concorda amb la lògica del sistema de l’economia de mercat i els
interessos de les elits que controlen aquest sistema. Per això, no
és d’estranyar que encara avui, quan els símptomes de la crisi de
l’automòbil s’agreugen de forma preocupant, el sistema continuí
promovent amb tots els seus mitjans (publicitat, urbanisme,
infraestructures, subvencions a la indústria automobilística, etc.) la
proliferació del transport motoritzat.

24. En l’àmbit mundial, la desigualtat entre la cinquena part més
pobre i la cinquena part més
rica de la població ha passat de
1 a 30 a 1 a 74 en els darrers
35 anys. Dins d’un país com els
Estats Units d’Amèrica, també és
multiplica constantment la disparitat
econòmica: al 1980 l’ingrés mitjà
d’un director d’empresa era 40
vegades el salari mitjà d’un obrer;
al 1990, aquest ingrés era 85
vegades més alt; i al 2003, aquest
mateix ingrés es convertia en 400
vegades més alt.
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L’altra cara de la moneda de l’economia de mercat és la tendència a
la concentració de poder econòmic en poques mans. Dins els marcs
d’aquest sistema, la desigualtat social i la disparitat econòmica
augmenten paral·lelament al PIB (24). Una cosa va associada a
l’altra. Per mantenir el creixement és necessària la progressiva
concentració de poder: els mitjans de producció i la riquesa en cada
cop més poques mans empenyen a la majoria de persones a haver
de treballar a baix preu en qualsevol cosa, i d’aquesta manera es
redueixen els costos de producció i es propicia l’eficiència i el lucre
empresarial. Alhora, per augmentar la concentració de poder és
necessari el creixement: l’abundància de bens de consum encobreix
la profunda despossessió de la gran majoria i el desenvolupament
de les forces productives proveeix d’una justificació ideològica al
sistema. Òbviament, la progressiva concentració de poder fa que
les resolucions que es prenguin estiguin cada cop més lluny de ser
racionals i democràtiques: cada cop responen més directament als
interessos parcials i lucratius d’una petita part de la societat, que
adquireix cada cop més poder mediàtic, econòmic i polític per
imposar la lògica sistèmica i continuar d’aquesta manera acumulant
encara més poder. Així, la roda del creixement econòmic i la
concentració de poder va girant i generant unes inèrcies cada cop
més automàtiques i alienes la voluntat de la ciutadania, produint
l’extensió i intensificació de la crisi multidimensional (25).
Un projecte per construir una nova societat
Talment com els principals problemes que corfereixen als éssers
humans i al planeta avui en dia, la crisi de l’automòbil enfonsa
les seves arreles, com hem vist anteriorment, en el funcionament
intrínsec del sistema de l’economia de mercat/creixement i el seu
complement polític, la “democràcia” representativa. Per això, la
crisi de l’automòbil, com totes les demés dimensions i aspectes de
la crisi generalitzada, no pot solucionar-se efectivament mitjançant
polítiques unidimensionals i no-sistèmiques. És necessari eradicar i
substituir el sistema d’organització social dominant en l’actualitat,
amb la seva actitud inherent vers els éssers humans, tant com cap a
la natura, que els converteix a ambdós en mitjans per a un fi extern:
el creixement econòmic il·limitat i la concentració de poder. Un cop
comprenem la necessitat d’aquest canvi, és lògic que ens preguntem
quina forma d’organització social pot substituir a la present –sense
incórrer en misèries similars– i de quina manera podem assolir-la.

El projecte d’una nova organització per a la societat ha de sorgir
de l’autoreflexió conscient i racional dels individus socials, que
decideixin deixar de formar part del projecte capitalista (creixement
econòmic il·limitat, expansió del mercat, concentració de poder, etc.)
formulant i compartint un projecte comú per a la nova societat. A
través del compromís, la reflexió i l’acció col·lectiva aquest projecte
podrà realitzar-se gradualment en tots les territoris i tots els àmbits.
Tanmateix, per tal de que sigui realment factible i desitjable, aquest
projecte ha d’acomplir les següents condicions:
Primera. En termes generals, ha de ser el projecte d’eradicar la
causa fonamental de la crisi multidimensional actual: la dinàmica
del creixement econòmic i la concentració de poder. En altres
paraules, ha de ser el projecte d’una societat realment democràtica
i ecològica.
Segona. Ha de proveir de respostes racionals i convincents a les qüestions
bàsiques que tota forma d’organització social ha de resoldre: Qui exerceix
la sobirania? Com es prenen les decisions? Com es distribueix el treball
i la riquesa? Com es gestiona l’àmbit social? Quins són els valors bàsics
del paradigma social dominant? És necessari que el projecte d’una
nova societat permeti visualitzar una estructura institucional factible i
desitjable, que pugui cobrir les necessitats de tota la població i satisfer
l’aspiració de llibertat d’elecció individual.
Tercera. Tal com demostra l’experiència històrica, seria impossible
que una nova societat s’instaurés de la nit al dia, mitjançant un
ruptura revolucionària. Es precisa un canvi progressiu, de manera que
els nous valors i institucions esdevinguin gradualment hegemònics.
Així doncs, el projecte per a construir una nova forma d’organització
social s’ha de poder materialitzar a través d’un període de transició que

25. Avui s’ha arribat a reconèixer generalment que la societat contemporània
travessa per una greu crisi multidimensional. En efecte, les principals dimensions de la societat humana (dimensió
econòmica, social, política i ecològica)
mostren els símptomes evidents d’una
crisi generalitzada, cada cop més profunda i estesa: 1) Crisi ecològica: els
darrers dos segles s’han caracteritzat
per una immensa i creixent destrucció,
degradació i espoliació de la natura. 2)
Crisi econòmica: l’economia capitalista
de mercat distribueix la riquesa i la
renda d’una manera cada vegada més
deformada i desequilibrada. La disparitat econòmica no deixa d’augmentar
tant a nivell mundial com dins de cada
país i cada sector de població. 3) Crisi
política: el règim polític d’oligarquia
liberal electa que es fa anomenar
“democràcia” representativa és objecte
d’una impugnació generalitzada que
es manifesta a través de la creixent abstenció i vot en blanc a gairebé tots els
països, el descrèdit i falta de respecte
pels polítics professionals, etc.4) Crisi
social: la criminalitat, les depressions,
els suïcidis, la precarietat laboral,
l’atur, la dissolució i desintegració de
les comunitats, la drogoaddicció i la
marginalitat, entre d’altres símptomes
d’aquesta crisi, presenten una tendència ascendent arreu del món. (Sobre la
crisi multidimensional vegeu “Hacia una
democracia inclusiva- la crisis generalizada de la economia de crecimiento
y la necesidad de un nuevo proyecto
liberador”. Takis Fotopoulos (1997),
capítol 4, disponible a
<http://democraciainclusiva.org>

vagi prefigurant el nou funcionament de manera que cada cop més
persones participin en les noves institucions al adonar-se que aquestes
són la veritable solució als problemes que assolen a la societat actual.
Partint de la necessitat d’acomplir aquestes tres condicions sorgeix
el projecte per a una democràcia política, social, econòmica i
ecològica, això és, una Democràcia Inclusiva. Aquesta projecte
proposa una estructura institucional que inclou a tota la població
i a tots els àmbits de la vida col·lectiva en un règim democràtic
de debò, es a dir, en la distribució igualitària del poder polític i
econòmic entre tots els ciutadans (26). Només amb una veritable
democràcia podem assegurar que les decisions que es prenen són
les que la comunitat ha trobat més convenients després d’un procés
de deliberació racional i col·lectiu, en que tots els ciutadans tenen
igualtat de veu i vot i, en que, per tant, els interessos parcials d’una
minoria no es poden imposar als interessos generals de la majoria,
com passa constantment en l’actualitat (27).

26. La tergiversació del terme
“democràcia” efectuada en els
darrers dos segles per part
dels defensors del règim polític
de la modernitat capitalista (la
“democràcia” liberal o representativa) ha conduit a la confusió sobre el significat d’aquesta terme.
Tanmateix, un règim en que el
poder és acumulat en poques
mans i en que la ciutadania no té
possibilitat de decidir directament
sobre els assumptes de la vida
pública, és un règim oligàrquic,
encara que s’anomeni a si mateix
com a “democràtic”. Reapropiarnos de la política i l’economia
també vol dir recuperar el
significat de les paraules. Per
això, hem de ser clars en aquest
punt: democràcia no significa altre
cosa que l’exercici directe del
poder per part de la ciutadania, o
el que és el mateix, la distribució
igualitària del poder entre tots els
ciutadans.
27. El projecte teòric de la
Democràcia Inclusiva ha estat
extensament desenvolupat en els
darrers vint anys principalment per
Takis Fotopoulos. Una exposició
detallada es pot trobar a “Hacia
una democracia inclusiva- la crisis
generalizada de la economia de
crecimiento y la necesidad de un
nuevo proyecto liberador” (Takis
Fotopoulos, 1997) disponible a
<www.democraciainclusiva.org>
28. CASTORIADIS, Cornelius;
Una sociedad a la deriva; Katz,
2006
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La construcció d’aquest nou projecte de societat significa, en termes
generals, iniciar un procés per reprendre col·lectivament les regnes
de la política i l’economia, frenant l’automatisme del creixement i
la concentració de poder que existeixen avui. Com diu Castoriadis,
“necessitem, doncs, una veritable democràcia, instaurant processos
de reflexió i deliberació que siguin el més amplis possible, on
puguin participar els ciutadans en la seva totalitat. Això, al seu torn,
no és possible més que si els ciutadans disposen d’una verdadera
informació, d’una veritable formació, i d’ocasions per exercir el
seu judici en la pràctica” (28). La construcció d’aquest projecte de
societat no és una utopia, sinó probablement la única sortida realista
a la crisi generalitzada actual.
Transport i energia en una democràcia inclusiva
En una societat que tingui objectius racionals i una gestió
democràtica serà factible i desitjable implantar un sistema de
transport realment dissenyat per satisfer les necessitats humanes
i respectar el món natural. Presumiblement, el desenvolupament
d’una extensa xarxa de ferrocarrils i tramvies compatible amb l’us
generalitzat de bicicletes serà una elecció en plena consonància
amb l’interès general de les comunitats. També es podrien utilitzar
vehicles elèctrics (cotxe, bicicleta, moto, etc.) en les ocasions en que
sigui necessari i/o realment útil (29). Els mitjans de transport antiecològics, ineficients i perillosos com l’automòbil de carburació,
probablement desapareixeran completament o s’utilitzaran en
comptades ocasions.
En el funcionament econòmic esbossat per a una democràcia inclusiva
el consum i el treball es divideixen entre bàsics i no-bàsics, segons
els criteris establerts democràticament per la comunitat. Així, en el
marc d’aquest sistema institucional, presumiblement els mitjans de

transport més importants i generalitzats com el ferrocarril, el tramvia
i la bicicleta serien considerats una necessitat bàsica, és a dir, que
tots els ciutadans tindrien lliure accés a aquest sistema de transport
que cobriria totes les necessitats de desplaçament. Per altra banda,
els mitjans de transport accessoris o complementaris, com els cotxes
o motos elèctrics, podrien considerar-se dins de les necessitats nobàsiques, és a dir, que la seva assignació aniria en funció dels vals
no-bàsics que cada ciutadà vulgui gastar i hagi rebut segons el seu
esforç en un sector d’activat econòmica no-bàsica i segons el preu
que tingui aquella necessitat no-bàsica en el “mercat artificial”, és a
dir, en funció de la relació entre oferta i demanda d’aquell bé o servei
(30). D’aquesta manera s’asseguraria que tots els ciutadans es poden
desplaçar perfectament amb un sistema de transport realment públic
i ecològic i, al mateix temps, que les persones disposades a treballar
unes hores addicionals en el sector d’activitat no-bàsica per sufragar
el cost d’utilitzar un mitjà de transport complementari poden ferho. Òbviament, la quantitat de vehicles elèctrics en circulació també
podria ser delimitada per la comunitat segons el que es decideixi
democràticament que és convenient i ecològic.
L’energia per fer funcionar aquest sistema de transport serà molt
inferior a la que és necessària actualment i podrà ser produïda
de forma local i descentralitzada, mitjançant les formes d’energia
renovable (eòlica, solar, etc). La implantació d’aquestes energies, en
termes generals, ha estat deixada de banda pel sistema de l’economia
de mercat justament perquè no són compatibles amb la concentració
de poder i amb l’ànsia de creixement que existeix actualment. Però
una nova societat alliberada de la subordinació a les forces del mercat
també podrà desenvolupar formes de produir energia de manera
racional, ecològica i controlada per la comunitat.
En conclusió, la crisi de l’automòbil, com a part integral de la crisi
multidimensional contemporània, posa en qüestió la validesa del
sistema de l’economia capitalista de mercat i la seva dinàmica de
creixement econòmic i concentració de poder, juntament amb els
valors corresponents d’individualisme, materialisme, competència
i dominació. Dins dels marcs d’aquest sistema, el que és bo per
l’economia cada cop està més lluny de ser bo per la majoria de
persones i per al planeta. Per tant, la construcció d’un nou marc
institucional realment democràtic, que no provoqui la multiplicació
dels problemes, que no assoli a la societat i al món natural amb
despropòsits executats en nom de la gestió lucrativa i del creixement
econòmic, hauria d’esdevenir un dels principals objectius de totes
les persones sensibles i ben intencionades del segle XXI.

29. Cal assenyalar que la proliferació massiva de l’automòbil elèctric no seria possible ni desitjable.
En primer lloc, no seria possible
substituir l’actual parc mundial
d’automòbils de carburació per
automòbils elèctrics ja que caldria
generar una immensa quantitat
d’energia elèctrica per fer-los funcionar, de la qual seria impossible
disposar ni tan sols amb milers
de centrals nuclears, tèrmiques
i diverses energies renovables.
En segon lloc, no seria desitjable
ja que la implantació massiva
del cotxe elèctric ocasionaria
molts dels efectes adversos de
l’actual crisi de l’automòbil (perillositat, congestió de la circulació,
alguns efectes adversos pel medi
ambient, ocupació de l’espai
públic, gran despesa econòmica
i energètica, etc.). Per aquest
motiu, en una societat racional i
democràtica, presumiblement el
cotxe elèctric seria un complement ocasional dels mitjans de
transport fonamentals i quotidians.
30. Per una descripció del funcionament econòmic esbossat per
a una democràcia econòmica,
dissenyat per a cobrir les necessitats bàsiques de tota la població
(determinades democràticament)
i alhora assegurar la igualtat de
condicions i la llibertat d’elecció
individual pel que fa al consum
i al treball, vegeu: “Hacia una
democracia inclusiva. La crisis
generalizada de la economia de
crecimiento y la necesidad de un
nuevo proyecto liberador” (Takis
Fotopoulos, 1997) capítol6,
disponible a <www.democraciainclusiva.org>
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Éste ensayo compara y
contrasta las estrategias
de estilo de vida (como la
del Movimiento Global de
Ecoaldeas) con la estrategia de transición para un
cambio sistémico propuesta por el proyecto de la
Democracia Inclusiva. Se
discuten las limitaciones
de las estrategias de estilo

de vida, así como las de
acción directa, cuyo principal ejemplo hoy en día es
el movimiento antiglobalización. Se argumenta que
las diferencias estratégicas
reflejan diferencias de
paradigma, es decir, diferencias relacionadas con
el análisis respectivo de la
situación actual, así como

diferencias en los objetivos
y los medios.
Publicado originalmente
en DEMOCRACY & NATURE: The International
Journal of INCLUSIVE
DEMOCRACY vol.6, no.2,
(Julio 2000).
Traducción al castellano por
Laia Vidal y Blai Dalmau.
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Las limitaciones de las estrategias de estilo de vida:

El “movimiento” de ecoaldeas no es
el camino hacia una nueva sociedad
democrática.
Takis Fotopoulos

DOS PARADIGMAS

E

l artículo de Ted Trainer [1] proporciona una convincente argumentación para el movimiento de
las ecoaldeas, que parece tener un cierto
seguimiento, particularmente en el Norte
(Europa, EEUU, Australia) así como también una influencia limitada en el Sur. De
hecho, la distribución geográfica del movimiento simplemente refleja su estructura de clase y las preocupaciones de la
mayoría de sus participantes, que no son
diferentes de las de sus predecesores en las
comunas ecologistas de los años 70 y 80
[2]. En este sentido, se puede argumentar que el movimiento de las ecoaldeas es
de hecho la continuación de los objetivos
y medios de las antiguas comunas ecologistas, que, esta vez –con la importante
ayuda de Internet–toman la forma de un
“movimiento” a escala mundial.

Trainer plantea algunos puntos importantes
relacionados con las causas de la crisis actual, la visión de una sociedad futura y la
forma de materializarla, que merecen ser

examinados en detalle desde el punto de vista del proyecto de la democracia inclusiva
(DI). Especialmente porque el mismo autor
piensa que el proyecto de la DI “coincide en
todos los puntos principales” con su propio
análisis de la situación, mientras la discusión
de una sociedad alternativa deseable, como
él dice, es “al menos muy similar” a la suya.
En base a esta afirmación, llega a la conclusión de que la diferencia crucial entre los dos
proyectos se refiere solamente a la estrategia
ya que, según él, el proyecto de la DI “nos
proporciona muy poco para avanzar en términos de estrategia y lo que dice no es muy
plausible”.
Sin embargo, como voy a tratar de mostrar
más adelante, las diferencias estratégicas entre los dos proyectos reflejan el hecho de que
representan diferentes paradigmas, con sus
propios análisis de la sociedad actual y sus
propias visiones de una sociedad futura. Así
pues, las similitudes obvias entre los dos paradigmas, en lo referente a algunos aspectos
de su respectivo análisis, visiones y estrategias, no deberían disfrazar las diferencias
cruciales entre ellos.
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DIFERENCIAS ANALÍTICAS
Empezando con el análisis de la sociedad actual, el proyecto de la DI está basado en un
marco teórico significativamente diferente
al adoptado por Trainer, como ilustran los
diferentes planteamientos que adopta cada
paradigma en el análisis de la relación entre
valores y estructuras, entre economía de crecimiento y sociedad de consumo (o lo que
él llama la relación entre producción y “modos” de consumo), y, finalmente, las causas
de la crisis ecológica y el camino a una sociedad sostenible.
Estructuras y valores
Como punto de partida, debería señalarse que el paradigma de la DI rechaza la
creencia de los proyectos modernistas en el
Progreso (que emana de la Ilustración), ya
sea que esta creencia tome la forma de una
gran teoría de la Historia, que supuestamente está gobernada por “leyes” concretas de
cambio social (materialismo dialéctico) o
bien si, alternativamente, toma la forma de
una “direccionalidad” en el cambio social
como resultado de una evolución natural
(naturalismo dialéctico). Sin embargo, el
paradigma de la DI está de acuerdo con el
principio básico del proyecto modernista de
que las estructuras políticas y económicas
condicionan los sistemas de valores y la cultura y por consiguiente el “paradigma social
dominante”, es decir, el sistema de creencias, ideas y sus correspondientes valores que
está asociado con las instituciones políticas,
económicas y sociales. Esto significa que las
estructuras y relaciones de poder están en el
centro del análisis en el proyecto de la DI ya
que son estas estructuras y relaciones las que
condicionan crucialmente los valores y la
cultura más que en el sentido inverso, como
normalmente argumentan los posmodernistas y los “nuevos” movimientos sociales
(Ecologistas, feministas y otros).
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Por consiguiente, el proyecto de la DI rechaza la visión de que el cambio social ocurrirá
mediante el cambio de valores y el desarrollo de estilos de vida alternativos sin que sea
necesario un acuerdo en los fines últimos.
Desde el punto de vista de la DI, una nueva
sociedad no se creará por una pluralidad de
grupos y fuerzas cada uno operando dentro de sus propios contextos y tratando de

esquivar las estructuras de poder político y
económico (es decir, el sistema existente) en
vez de confrontarlas. En cambio, una tesis
básica del proyecto de la DI es que la forma que tomará una nueva sociedad será el
resultado de una elección auto-consciente,
condicionada por circunstancias históricas,
pero nunca determinada, (en relación a su
contenido concreto), por ellas.
Así pues, la transformación social hacia una
democracia inclusiva nunca ocurrirá mediante “el ejemplo y la educación” por si
solos, ya que el cambio necesario en los valores y la cultura sólo puede ser el resultado
de un proceso de continua interacción entre
cambios en las instituciones y cambios en
los valores. En otras palabras, el cambio de
valores tendrá que ocurrir como parte de un
movimiento político programático con un
objetivo global de cambio sistémico, antes
que como parte de actividades de algunos
movimientos fraccionados para crear una
nueva relación entre los sexos, las identidades, o entre la sociedad y la naturaleza. Esto
implica la necesidad de crear:
· instituciones económicas alternativas basadas en una democracia económica confederal
· instituciones políticas alternativas basadas
en la democracia directa
·instituciones sociales alternativas basadas
en la democracia en el hogar, el puesto de
trabajo, etc.
·una relación diferente con la Naturaleza
que integre Democracia y Naturaleza.
Trainer, por otro lado, se centra en la ideología y los valores, como opuestos a las estructuras. Esto se refleja en diversas partes de su
ensayo. Así, aunque señala correctamente las
enormes desigualdades creadas por el sistema capitalista, parece encontrar la fuente de
esta creciente concentración de poder económico no en los mecanismos económicos
intrínsecos a la economía de mercado y sus
dinámicas, sino a la ideología y/o el mal funcionamiento del sistema debido a la libertad
otorgada a las fuerzas del mercado:[3]
“Ellos (Transnacionales, bancos, etc.) están incrementando rápidamente su propiedad y control mediante su imponente éxito en promover la ideología
del libre mercado... Los dos principios fundamentalmente equivocados incorporados en el actual sis-

tema económico son el mercado y el crecimiento...la
fuente principal del problema global es simplemente
la libertad otorgada a las fuerzas del mercado”.

Por consiguiente, no es accidental que la
economía de mercado y lo que el proyecto
de la DI llama la economía de crecimiento no sean consideradas como formas de
organización social y económica con sus
propias ideologías sino solamente “principios equivocados”. Lo que esto implica es
obvio. El rechazo de estos principios imperfectos puede ser suficiente para conducirnos a una sociedad ecológica, aún si esta
sociedad sigue implicando la separación de
la sociedad de la política (mediante la existencia del estado), la separación de la sociedad de la economía (mediante la existencia
de algún tipo de economía de mercado) y
la consiguiente separación de la sociedad
de la naturaleza (debido a la concentración de poder político y económico a la
que la dinámica de economía de mercado
estatista inevitablemente conducirá). Por
consiguiente, un control social efectivo de
las fuerzas del mercado es posible incluso
dentro de alguna forma de economía de
mercado estatista.
Crecimiento, desarrollo y consumismo
La crítica que Trainer hace a la Izquierda,
incluyéndome a mi mismo, sobre la cuestión del crecimiento y el consumismo, concuerda con la conclusión anterior. Como él
señala:[4]
“Desafortunadamente, lo que generalmente no se
reconoce, incluso entre personas de Izquierdas, es
que existe una equivocación aún mayor en dar por
sentada la entrega a la opulencia y el crecimiento.
Muchos de los que felizmente se desembarazarían
del capitalismo, los mercados, la competición y la
dominación no reconocen que los problemas globales permanecerían tan graves como ahora si no
renunciamos también a la determinación de tener
elevados “niveles de vida” y de incrementarlos con el
tiempo, constantemente y sin límite. Sólo podemos
mantener este crecimiento y opulencia tomando
mucho más de lo que seria nuestra justa porción de
los recursos mundiales y por consiguiente privando
a la mayoría de las personas y orientando a las economías del Tercer Mundo hacía las demandas del
mundo rico etc... Las mayores implicaciones para
el cambio derivan de otra falta, el síndrome de la
avaricia, es decir, la obsesión incuestionable con los
elevados niveles de vida y el crecimiento económico...La discusión (de Fotopoulos) de las soluciones
no otorga al consumo y a la necesidad de caminos
más simples el énfasis que según he argumentado
merecen”.

De forma similar, aunque Trainer correctamente señala que el sistema de mercado
conduce al saqueo del Sur, luego llega a la
conclusión aparentemente contradictoria
de que “el desarrollo satisfactorio para el
Tercer Mundo es imposible a no ser que los
países ricos desciendan su consumo hasta la
porción que les corresponde de los recursos
mundiales. Ghandi resumió esta situación
hace tiempo cuando indicó que “los ricos
deben vivir más simplemente para que los
pobres puedan simplemente vivir”. La impresión que uno se lleva de declaraciones
como estas es que para Trainer no es el sistema de mercado mismo la causa del saqueo
de los débiles por los fuertes, ya sea en el
Norte como en el Sur, o entre ellos, sino que
más bien hay que culpar el abuso del sistema
por parte de corporaciones etc. En otras palabras, la impresión es que el problema es la
“avaricia” de los ricos (individuos o países) y
podría resolverse con unos controles más eficientes en las fuerzas del mercado para que
se pudiera conseguir una mejor distribución
del ingreso y la riqueza.
Sin embargo, desde el punto de vista del
proyecto de la DI, el crecimiento y el consumismo no son solamente principios equivocados de los que nos podemos desembarazar
cambiando nuestros valores e ideología. El
marco institucional existente, como es definido por la economía de mercado, condiciona crucialmente nuestros valores e ideología.
La emergencia de la ideología del crecimiento, (es decir, la ideología que se funda en la
creencia de que el crecimiento ilimitado de
la producción y de las fuerzas productivas
es de hecho el objetivo central de la existencia humana), como he intentado mostrar en
otra parte,[5] podría explicarse en términos
de la interacción entre factores objetivos (la
dinámica del crece-o-muere de la economía
de mercado que se puso en marcha con el
establecimiento de la economía de mercado,
hace aproximadamente dos siglos) y los factores subjetivos que prevalecían en Europa
en aquella época (la identificación por parte
de la Ilustración del Progreso con el desarrollo de las fuerzas productivas y la influencia
que las ideas de la Ilustración tuvieron tanto
en los movimientos liberales como socialistas).
Es el desarrollo de la economía de crecimiento el que ha conducido, por un lado,
a la creación de la sociedad de consumo en
el Norte y, por el otro, a la expansión de la
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economía de crecimiento en el Sur. En otras
palabras, la continua expansión de la economía de mercado requirió la creación de
nuevos mercados, nuevas necesidades y el
consiguiente apoyo de las élites económicas
a los desarrollos tecnológicos apropiados.
Esto implica que ni la ideología del crecimiento, ni el consumismo (que representa
la internacionalización masiva de los valores
del crecimiento que se consigue mediante el
proceso de socialización en una economía
de crecimiento) desaparecerían a menos que
hubiera un paralelo desmantelamiento de la
economía de mercado y de su fruto, la economía de crecimiento.
El camino a una economía sostenible
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Aunque Trainer reconoce que “una sociedad sostenible debe ser definida en términos
que van mucho más allá del control social
sobre el mercado”, pone de manifiesto que a
lo que se refiere es a unos controles más extensivos sobre la economía de mercado para
conseguir una economía sostenible más que

a la abolición de la misma economía de mercado. Como él expresa, esta sociedad “debe
centrarse en nociones de simplicidad, cooperación y autosuficiencia y un largo período de crecimiento económico negativo que
culmine en una economía estacionaria”[6].
El hecho de que no proponga un sistema
económico alternativo de asignación de recursos que aseguraría la implementación de
estos principios (como la combinación de
planificación democrática y un sistema de
vales propuesto por el proyecto de la DI)
confirma la impresión de que no tiene como
objetivo la abolición de la misma economía de mercado (una impresión confirmada también por su explícito rechazo de una
economía sin mercado y sin dinero- ver más
abajo). No hay duda de que para Trainer “la
fuente fundamental del problema ambiental
es el consumo excesivo” y no la economía de
mercado misma y su fruto, la economía de
crecimiento, y que “la competición, la importancia de ganar, los privilegios para los
superiores y la legitimación de la desigualdad” son atribuidos a “los fundamentos cul-

turales de la civilización Occidental”[7] y no
a las estructuras económicas existentes y a la
cultura y los valores coherentes con ellas.
Pienso que hay dos formas de ver la crisis
ecológica. Podemos verla ya sea como parte
de una crisis multidimensional relacionada
con las estructuras políticas y económicas y
las ideologías, valores y cultura relacionadas,
o sólo como resultado de valores equivocados, que han conducido a algunos “principios imperfectos”. Si aceptamos el primer
punto de vista, la forma de salir de la crisis
ecológica y de la crisis general es construir
un movimiento democrático masivo que
apuntará a reemplazar las actuales estructuras y los valores relacionados con nuevas estructuras y valores. Si aceptamos el segundo
punto de vista, entonces la salida de la crisis
sería mediante la construcción de comunas,
etc. a fin que, a través de la educación y el
ejemplo, las personas cambien sus valores.
Sin embargo, aunque es verdad que no hay
leyes históricas o naturales que determinen
la evolución social[8] eso no significa que
“todo vale” dentro del marco institucional
existente. El marco institucional establece
los parámetros dentro de los cuales la acción
social tiene lugar. Esto significa que tanto la
naturaleza como el alcance de la acción social
radical no pueden trascender estos parámetros- a menos que la acción social apunte explicitamente al mismo marco institucional.
Por consiguiente, los objetivos declarados de
los comuneros en el pasado y los ecoaldeanos hoy en día sobre una sosteniblidad que
comporte el abandono de los niveles de vida
opulentos, la autarquía, etc., son obviamente insuficientes para crear una conciencia
alternativa para una transformación radical
de la sociedad, ya que no especifican ningún
objetivo claro relacionado con el marco institucional de una sociedad sostenible.
En términos prácticos, el análisis anterior
implica que el movimiento por una nueva
sociedad debe cumplir unas condiciones
que el movimiento de las ecoaldeas obviamente no cumple. Estas condiciones se refieren al hecho de que el nuevo movimiento
tiene que ser un movimiento político de
masas con un doble objetivo: reemplazar la
economía de mercado y la “democracia” representativa con instituciones que aseguren
la distribución igualitaria de poder político,
económico y social y crear una nueva ideolo-

gía “hegemónica” basada en los valores de la
democracia inclusiva. Por supuesto, no hay
ninguna garantía de que el desmantelamiento de la economía de mercado/crecimiento
y el establecimiento de una democracia inclusiva impliquen inevitablemente la reintegración de la sociedad y la naturaleza. Pero,
como ya mostré en otra parte, [9] ésta es la
condición necesaria (aunque no la suficiente) para ello.
Así pues, la afirmación de Trainer de que “si
abandonamos toda intención de dominación pero continuamos entregados a niveles de vida opulentos, entonces el problema
ecológico continuará tan grave como ahora”
es solo cierta superficialmente. De hecho,
hay una relación indudable entre la dominación y la entrega a niveles de vida opulentos.
En primer lugar, el hecho de que antes del
advenimiento de la economía de mercado/
crecimiento las personas no estuvieran “entregadas a niveles de vida opulentos” indica un vínculo directo entre la economía de
mercado y los niveles de vida. En segundo
lugar, el hecho de que la economía de mercado/crecimiento (así como la “democracia”
representativa) inevitablemente conduce a
la concentración de poder (es decir, a relaciones de dominación/dependencia) indica
un vínculo indirecto entre la “entrega” con
niveles de vida opulentos y la dominación.
Las personas no nacieron para entregarse a
niveles de vida opulentos sino que se entregaron a ellos cuando -dentro del proceso de
socialización de la familia, la educación y
los medios de comunicación etc.- internalizaron los valores y la ideología de las élites
dirigentes en la economía de mercado. En
otras palabras, fueron las estructuras de dominación de la economía de mercado/crecimiento y los valores asociados a ellas los que
hicieron que la gente se entregara a niveles
de vida opulentos y al consumismo, y no al
revés.
DIFERENCIAS DE OBJETIVOS
En vista de lo explicado anteriormente no es
sorprendente que para Trainer una sociedad
completamente sin estado, sin dinero y sin
mercado es sólo una “cuestión de detalle”
que no puede ser decidida en este momento del tiempo y “tendrá que ser elaborada a
la luz de la experiencia” y que su “incierta
esperanza es que optaremos por dar (al di-
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nero, al mercado y al estado) un rol menor
en formas que los pongan firmemente bajo
control de instituciones locales participativas, y nuevos valores”
Estado y mercados en una sociedad futura
y el significado de democracia
Sin embargo, una economía sin estado,
sin dinero y sin mercado esta en meollo
del proyecto de la DI ya que, por razones
desarrolladas en otra parte,[10] una democracia inclusiva es una forma de organización social que re-integra la sociedad con
la política, la economía y la naturaleza y
tal reintegración se hace imposible con la
existencia de un estado y la economía de
mercado. Cualquier forma de democracia
“estatista” (“democracia” representativa o
parlamentaria, etc.) implica la separación
de la sociedad y la política. Asimismo, cualquier forma de economía de mercado, corporativista o no, implica la separación de
la sociedad de la economía y sus dinámicas
conducen inevitablemente a la separación
de la naturaleza y la sociedad.
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Además, en las actuales condiciones de mercados internacionalizados, no hay manera
de volver a formas de control efectivas sobre la economía de mercado para proteger el
trabajo y el medio ambiente. Como traté de
mostrar en otra parte,[11] los controles sociales sobre la economía de mercado (como
los que supone Trainer) fueron compatibles
con las economías relativamente cerradas
de principios del período de post-guerra
pero son ciertamente incompatibles con las
actuales economías de mercado internacionalizadas. Sin embargo, aunque fuera factible hoy en día implementar algún tipo de
sociedad de economía de pre-mercado, con
pequeñas empresas (poseídas y controladas
privadamente) compitiendo –bajo estrictos
controles sociales- entre ellas, tal forma de
sociedad seria definitivamente indeseable.
La competición que se desarrollaría entre
tales empresas conduciría inevitablemente a
muchos de los problemas que caracterizan
las actuales economías de mercado (desigualdad, desempleo, etc.) como han mostrado
en el pasado algunos experimentos sociales
(por ejemplo, la autogestión en Yugosalvia).
El problema, no es el capitalismo corporativo, o el abuso de la economía de mercado,
sino la economía de mercado misma y sus

dinámicas -una distinción que parece ser ignorada en el análisis de Trainer. [12]
Me parece que una parte importante de las
diferencias de objetivos entre los dos paradigmas surge del hecho de que, para Trainer,
la democracia parece ser sólo un procedimiento para la toma de decisiones mientras
que, para el proyecto de la DI, la democracia es una forma completamente nueva
de organización política y económica que
asegura la distribución igualitaria del poder
político y económico -una disposición que,
como he dicho antes, es completamente incompatible con la existencia de la economía
de mercado, el dinero y el estado. Además,
un planteamiento que ve como “cuestiones
de detalle” el rol del mercado, el dinero y
el estado no percibe las dinámicas que tales instituciones ponen en marcha, una vez
establecidas. Si, por lo tanto, rehusamos explicaciones simplistas (culpar a la naturaleza
humana o a factores externos) del por qué la
economía de mercado y los estados nación,
que fueron creados en los últimos siglos, se
desarrollaron del modo en que lo hicieron,
entonces tenemos que mirar en los elementos intrínsecos a las actuales instituciones
(estado, mercado, dinero) que han conducido a la enorme concentración de poder
de hoy en día. Esto significa que el nuevo
movimiento de masas debería aclarar la importancia de estas instituciones con respecto
a la actual crisis multidimensional.
En último lugar, pero no menos importante,
el hecho de que Trainer se centre en el carácter sostenible de la nueva sociedad mientras
que yo me centro en su carácter democrático
resume las diferencias paradigmáticas entre
nosotros. Para el proyecto de la DI, la sociedad futura no es sólo una sociedad ecológica
o sostenible en la que los procedimientos
participativos han sido implementados, sino
una sociedad democrática, cuya dimensión
ecológica es sólo una de sus dimensiones.
Una sociedad ecológica que no asegura la
autodeterminación en cada ámbito, o una
que impone “normas” sobre nuestro comportamiento hacia la Naturaleza en base a
algun tipo de sistema de creencias irracional,
es indeseable. En otras palabras, una democracia ecológica, como componente de la
democracia inclusiva, debería estar basada
en el racionalismo democrático, es decir, la
elección auto-reflexiva de sus ciudadanos y

no de ningún tipo de “leyes” naturales o instituciones y creencias místicas, como las que
comparten la mayoría de los ecoaldeanos.
Irracionalismo y democracia
Esto nos lleva a la relación crítica entre
democracia e irracionalismo. Es el mismo
énfasis en el carácter sostenible de la nueva sociedad y no en el democrático el que
puede explicar porque Trainer no encuentra
crucial el hecho de que el movimiento de
ecoaldeas contenga elementos irracionales.
Como él dice, “lo que importa es que también contiene grupos que están trabajando
en el buen camino” [14]
Sin embargo, parece que el irracionalismo
en forma de “espiritualidad” no es sólo algo
que caracteriza algunos grupos dentro del
movimineto de ecoaldeas sino que, de hecho, es uno de los principales componentes
del movimiento entero. Una visita al sitio
web global de ecoladeas [15] pone de manifiesto este hecho. Así, la ecoladea es definida
como:
“una comunidad urbana o rural cuyos miembros
intentan llevar un estilo de vida de alta calidad sin
tomar más de la Tierra de lo que le devuelven. Las
Ecoaldeas tratan de integrar un entorno social comprensivo con un estilo de vida de bajo impacto. Para
lograr estos objetivos, las ecoaldeas habitualmente se
basan en diversas combinaciones de tres dimensiones:
Comunidad, Ecología y Espiritualidad”.

En una variación más “radical” del mismo
tema,[16] los elementos anteriores se combinan hasta con el desarrollo comercial!:
“La Red de Ecoaldeas representa a ecoaldeas en distintas fases de desarrollo; las más antiguas fueron
establecidas hace más de 70 años y las más recientes
sólo están empezando. Todas ellas tienen en común
el centrarse en la educación y el deseo de integrar
ecología, espiritualidad, comunidad y desarrollo
comercial.”

Sin embargo, como traté de mostrar en otra
parte,[17] cualquier tipo de irracionalismo
[18] es incompatible con una sociedad democrática, aunque no necesariamente con
una sociedad sostenible -Trainer queda
justificado, pues, al no ver la importancia
crucial de este tema. Una sociedad democrática presupone a personas decidiendo,
después de una discusión racional, el modo
de organizar la sociedad. Esto significa que

las intuiciones y creencias irracionales provenientes de religiones, movimientos espirituales etc. no pueden ser las bases de este
proceso de auto-determinación racional ya
que no hay discusión racional posible entorno a ellas. Muchas de estas creencias tienen
un impacto directo en como vemos la sociedad y su organización (intenta, por ejemplo,
convencer a un “Cristiano renacido” de que
el aborto es un derecho de las mujeres). El
hecho, por lo tanto, de que a muchas de las
personas involucradas en el movimiento de
las ecoaldeas les importe un bledo la democracia (de hecho, cualquier tipo de política
en general) no es accidental, ni tampoco lo
es la naturaleza a-política del “movimiento”
en su conjunto. La aceptación de procedimientos democráticos en sus mecanismos
de toma de decisiones y algunas formas de
“anti-autoritarismo” en sus prácticas no niega este hecho. Como expresa David Papper,
muchos de los comuneros “pueden rechazar
la autoridad del estado pero aceptar con entusiasmo la de Dioses como Shiva o Gaia”.
[19]
Además, la actual predominancia del elemento irracional en el movimiento de ecoladeas (y generalmente en el movimiento
ecologista), particularmente en los EEUU/
Reino Unido/Australia, puede jugar un rol
peligroso en el caso de una crisis futura. Así,
si aceptamos la predicción de Trainer de
que al actual auge económico le seguirá “un
cambio realmente repentino hacia una era
de colapso caótico y terminal”, entonces, en
ausencia de un movimiento masivo y fuerte
para el cambio sistémico, el resultado más
probable de tal crisis sería un nuevo tipo de
totalitarismo. Dada la posibilidad de que semejante crisis económica fuera acompañada
por una crisis ecológica aún más grave que
la actual, no sería sorprendente si tal crisis tomara la forma de “eco-fascismo”, con
muchos de los espiritualistas irracionales
actualmente involucrados en el movimiento de ecoaldeas tomando parte activamente
en el establecimiento de este nuevo totalitarismo. En cualquier caso, no es accidental
que Rudolf Bahro, uno de los principales
partidarios de las comunas ecologistas y el
misticismo New Age, [20] (que puede haber
funcionado perfectamente como el gurú de
muchos de los actuales ecoaldeanos), empezando por lo que percibió como un hecho,
es decir, que muchas personas en lo profun-
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do de sus corazones ya están pidiendo un
“Hitler Verde”, defendiera un antídoto en
términos de una auto-transformación con
una dimensión transpersonal, espiritual o
religiosa. No es de extrañar que Bahro concluyera que “hemos de pensar en el movimiento (ecológico) como una elipse cuyos
ejes tienen dos polos, Marrón y Verde” y
acabó con un llamamiento a rechazar la dicotomía entre ellos! [21]
Resumiendo, si nuestro objetivo principal
en construir una nueva sociedad es limitar
la avaricia, el materialismo, etc. para lograr
una sociedad sostenible entonces, el irracionalismo no es crucial, como declara Trainer.
Pero entonces, no hay razón por la que uno
no deba incluir también en el movimiento
de ecoaldeas las hordas de monjes y monjas
Cristianos o Budistas etc. que implementaron muchos de los mismos valores de sostenibilidad y anti-materialismo, mucho antes
de que los ecoaldeanos de clase media los
descubrieran!
DIFERENCIAS ESTRATÉGICAS
Como mencioné anteriormente, la “estrategia” de las ecoladeas es perfectamente compatible con el análisis de Trainer de la situación
actual así como la descripción de la sociedad
futura. Del mismo modo, el análisis, los fines
y los medios son coherentes entre sí en el proyecto de la DI. Por lo tanto, dispongámonos
a considerar primero la estrategia adoptada
por Trainer, para entonces compararla y contrastarla con la estrategia de la DI, en relación
con las críticas que él plantea.
¿Es el “movimiento” de ecoaldeas un movimiento político?
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Según la definición de Trainer, el movimiento de ecoaldeas incluye no sólo las comunidades ecoaldeanas, algunas de las cuales se
originaron en las comunidades intencionales
y los movimientos de estilo de vida alternativo de los años 60, sino también actividades
tales como finanzas éticas, agricultura respaldada por la comunidad, renovación económica rural, bancos locales, fideicomisos de
tierras, LETS, permacultura, así como proyectos de desarrollo alternativo del Tercer
Mundo. Esta amplia definición obviamente
va mucho más allá de los objetivos del movimiento mismo de las ecoaldeas, tal como

fue descrito antes, ya que en efecto incluye
cualquier tipo de actividad para proteger la
sostenibilidad del entorno (oscilando desde
la permacultura hasta las finanzas éticas) y/o
del trabajo y la vida humana en general (desde los sistemas de LETS hasta los bancos locales y los fideicomisos de tierras). En base
a ésta definición, podemos diferenciar dos
características principales de estas actividades “ecoaldeanas” que son relevantes para la
discusión sobre su potencial como agentes
de cambio sistémico.
Las actividades ecoaldeanas difícilmente
podrían ser denominadas un movimiento.
Un movimiento presupone, como mínimo,
fines comunes y, como máximo, estratégias
comunes para lograr los fines compartidos,
así como un análisis común de la situación
actual. Los activistas involucrados en éstas
actividades, sin embargo, apenas comparten
un análisis similar de la situación actual; particularmente cuando muchos de ellos incluso no culpan el sistema mismo (economía de
mercado y democracia representativa) por
la crisis actual sinó sólo a su mal funcionamiento. También, no sólo los medios utilizados por estos activistas son extremadamente
diversos, oscilando desde la construcción de
ecoaldeas hasta las finanzas éticas, sino que
incluso los objetivos mismos no parecen ser
compartidos. Así, las preocupaciones ecológicas se encuentran en la parte inferior de
las prioridades de los parados y las personas
marginalizadas que están involucradas en
los LETS, mientras que los problemas de los
parados y los marginalizados sin duda no están en la parte superior de las prioridades de
muchos de los activistas de clase media que
viven en las ecoaldeas del Norte.
Como el mismo Trainer admite, [22] las actividades de las ecoaldeas normalmente no
tienen ninguna relación con lo que pueda
llamarse un movimiento político hacia un
cambio social radical y un nuevo orden
mundial:
“El movimiento de las eco-aldeas incluye una amplia diversidad de iniciativas, muchas de las cuales no están conscientemente intentando marcar el
rumbo hacia un nuevo orden mundial. Muchas
ecoaldeas simplemente involucran a personas que
tratan de construir mejores circunstancias para
ellos mismos, normalmente dentro del mundo rico
y de formas bastante auto-indulgentes. Es un movimiento notablemente apolítico y sin teoría”.

La investigación empírica sobre las “comunas ecologistas” también confirma la impresión de Trainer y remarca el individualismo
sobrecogedor que caracteriza muchas comunas- algo que no sorprende cuando uno
recuerda el origen y la educación liberal de
clase media de muchos de los comuneros
[23]. Lo mismo se aplica a muchas de las
otras actividades incluidas por Trainer en la
definición de las ecoaldeas (LETS, finanzas
éticas, etc.). Normalmente, estos proyectos
no están de ninguna forma relacionados
con la política radical (en el sentido de promover una sociedad alternativa), si es que
tienen alguna relación con la política en
absoluto! De hecho, este tipo de proyectos
son normalmente tan inofensivos políticamente que las élites políticas frecuentemente los utilizan para sus propios fines.
En Gran Bretaña, por ejemplo, el gobierno
social-liberal de Tony Blair apoya abiertamente proyectos como los LETS con el objetivo obvio de de aliviar las presiones creadas en el presupuesto como resultado del
debilitamiento del estado del bienestar- un
proceso que fue iniciado por el neoliberalismo de Tatcher y continuó con el socialliberalismo de Blair[24].
Sin embargo, Trainer remarca que él no está
apoyando el Movimiento Global de Ecoaldeas como un todo y que más que nada insta a los teóricos radicales y a los activistas a
pensar cuidadosamente sobre como ayudar
de la mejor forma al potencial dentro de él
“para afilar su enfoque y florecer”. Como
él remarca, “lo que importa es que (el movimiento de ecoaldeas) también contiene
grupos que están trabajando por el buen
camino”. Sin embargo, grupos similares,
que también trabajan “por el buen camino”, pueden encontrarse en otras partes de
la sociedad, por ejemplo, dentro de varios
grupos comprometidos con la acción directa. Por consiguiente, la cuestión real es si “el
buen camino” para lograr el cambio sistémico, (es decir, un cambio en todo el sistema
socioeconómico de la economía de mercado,
la democracia representativa y las estructuras
jerárquicas), se encuentra dentro de las actividades de estilo de vida como el movimiento de las ecoaldeas, o si, alternativamente,
dentro de las varias formas de acción directa
o, si, en cambio, las limitaciones de ambas
estrategias implican la necesidad de construir un movimiento político programático

masivo para el cambio sistémico, como se
propone en el planteamiento de la DI.
Las limitaciones de las estrategias de estilo de vida y de acción directa
Trainer está en lo cierto cuando, criticando
la estrategia Marxista de tomar el poder del
estado para crear una sociedad alternativa,
remarca que los hábitos, valores y habilidades requeridos para ello, solamente pueden
ser construidos a través de la larga experiencia de vivir en comunidades auto-suficientes, auto-gobernadas y no “por decreto”.
En lineas similares hice una crítica en otra
parte [25] de lo que denominé una “revolución desde arriba”, es decir, la estrategia
que apunta al cambio sistémico mediante la
conquista del poder del estado. Como señalé allí, el mayor problema de cualquier estrategia revolucionaria, (ya sea que apunte a la
revolución desde arriba como desde abajo),
es el desigual desarrollo de la conciencia entre la población, en otras palabras, el hecho
de que una revolución, que presupone una
ruptura con el pasado tanto a nivel subjetivo
de consciencia como a nivel institucional,
tiene lugar en un entorno en el que sólo una
minoría de la población ha roto con el paradigma social dominante. Mi conclusión fue
que el problema aún pendiente en relación
al cambio sistémico es cómo podría llevarse
cabo semejante cambio por una mayoría de
la población, desde abajo, de manera que
una abolición democrática de las estructuras
de poder pudiera volverse factible.
Un modo de conseguir el objetivo del cambio
sistémico podría ser el tipo de planteamiento del “estilo de vida” adoptado por Trainer.
Sin embargo, este planteamiento - y generalmente cualquier planteamiento relativo al
estilo de vida- es, por si mismo, totalmente inefectivo para llevar a cabo tal cambio.
Aunque es útil en lo que atañe a crear una
cultura alternativa entre pequeños sectores
de la población, y al mismo tiempo, un incentivo moral para los activistas que desean
ver un cambio inmediato en sus vidas, este
planteamiento no tiene ninguna posibilidad
de éxito- en el contexto de la enorme concentración de poder que existe hoy- en lo
que se refiere a crear la mayoría democrática necesaria para el cambio social sistémico.
Los proyectos sugeridos por esta estrategia
pueden muy fácilmente ser marginalizados,
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o absorbidos dentro de la estructura de poder existente (como ha sucedido muchas
veces en el pasado) mientras que su efecto
en el proceso de socialización es mínimo -si
no nulo. Además, las estrategias relativas al
estilo de vida, al concentrarse normalmente en asuntos sueltos , que no forman parte de un programa político general para la
transformación social, no ayudan a crear la
conciencia “anti-sistémica” requerida para
un cambio sistémico. Finalmente, el cambio
social sistémico no puede conseguirse nunca
fuera de la arena política y social principal.
La eliminación de las estructuras y relaciones de poder existentes hoy en día no puede
ser conseguida ni “dando un ejemplo”, ni
mediante la persuasión y la educación. Para
destruir el poder se necesita una base de
poder. No obstante, la única forma en que
un planteamiento que aspire a una base de
poder puede ser coherente con los fines del
proyecto democrático sería, en mi opinión,
mediante el desarrollo de un programa general para la transformación radical de las
estructuras económicas y políticas locales.
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Se podrían utilizar argumentos similares
para criticar las diversas formas de acción
directa con respecto a su capacidad de crear
una consciencia alternativa. Tomemos el
ejemplo del movimiento antigobalización
que es la forma principal de acción directa
hoy en día. Aunque este “movimiento” es
mucho más politizado y radicalizado que el
“movimiento” de las ecoaldeas, sigue adoleciendo de deficiencias similares. Para empezar, la naturaleza heterogénea de los diversos
grupos que participan en él hace que sea
dudoso- por no decir otra cosa- si puede ser
considerado como un “movimiento”. Como
es bien sabido, el movimiento antiglobalización consta de elementos heterogéneos con
una enorme diversidad de objetivos que van
desde las demandas reformistas (ONG’s,
ecologistas convencionales, sindicatos y
otros) hasta demandas revolucionarias de
naturaleza sistémica. En segundo lugar, el
hecho de que la mayoría de los activistas
involucrados en este movimiento no tengan
unos objetivos claramente antisistémicos
hace que sea difícil considerarlo como un
movimiento antisistémico. Es obvio que el
objetivo de la mayoría de participantes no
es promover un cambio sistémico sino más
bien “resistir” la globalización en la (vana)
esperanza de forzar la introducción de con-

troles sociales efectivos sobre la economía de
mercado internacionalizada para la protección del medioambiente y el trabajo.
La conclusión es que las actividades del movimiento antiglobalización, como las del
movimiento ecoaldeano, no tienen ninguna
posibilidad de funcionar como estrategias
transicionales para el cambio sistémico, a
menos que se conviertan en parte integral
de un movimiento político programático de
masas para semejante cambio. Como mucho, el movimiento antiglobalización puede actuar como un tipo de “movimiento de
resistencia” a la globalización y lograr algún
tipo de reformas -pero nunca un cambio
sistémico. Sin embargo, un movimiento de
resistencia nunca puede crear la conciencia
antisistémica requerida para el cambio sistémico ya que, por su naturaleza, tiene que
trabajar en una plataforma de consenso, que
necesariamente expresará el mínimo común
denominador de las demandas de los diversos activistas que participan en ella. Esto
significa que es más que probable, dada la
actual estructura de este movimiento, que su
plataforma política sea reformista.
Finalmente, uno no debería olvidar los parámetros establecidos por el marco institucional. Dado que el consenso neoliberal no es
sólo un cambio de política, como asumen los
social-demócratas, sino un cambio estructural impuesto por la internacionalización
de la economía de mercado, los elementos
básicos del consenso neoliberal y particularmente elementos como mercados flexibles y
controles sociales mínimos en los mercados
nunca desaparecerán en una economía de
mercado internacionalizada. Una economía
de mercado hoy en día sólo puede ser internacionalizada, dado que el crecimiento (y
por consiguiente la rentabilidad) de las corporaciones transnacionales, que controlan la
economía de mercado mundial, depende de
la ampliación de sus mercados por todo el
mundo. Sin embargo, mientras la economía
de mercado tenga que ser internacionalizada, los mercados tiene que ser lo más abiertos y flexibles posible. Esto significa que,
mientras el sistema de la economía de mercado y la democracia representativa se reproduzca a sí mismo, todo lo que las reformas
(“desde arriba” o “desde abajo”) puedan conseguir hoy en día son victorias temporales
y conquistas sociales reversibles como, por

ejemplo, las hechas durante el período del
consenso social-democrático que ahora están siendo sistemáticamente desmanteladas
por el consenso neoliberal. [26]
La cuestión de confrontar el sistema
Trainer, después de señalar correctamente
que los hábitos, valores y habilidades para
una nueva sociedad sólo pueden construirse
mediante la larga experiencia de vivir en comunidades autosuficentes, autogovernadas
etc., saca la conclusión equivocada. Aunque
está en lo cierto rechazando un extremo,
una perspectiva Marxista estructuralista según la cual primero tienen que cambiarse
las estructuras para luego ser seguidas por
un cambio en las ideas y valores, acaba por
adoptar el extremo opuesto, es decir, un
enfoque idealista según el cual tiene que
ocurrir un cambio generalizado en ideas y
valores antes de que se consiga ningún cambio general en las estructuras e instituciones.
En cambio, la estrategia de la DI se basa

en el principio de que una transformación
en los valores e ideas no se puede efectuar
sin un cambio simultáneo en las estructuras sociales en general (antes que al nivel de
“ecoaldeas” aisladas de la sociedad) y que
este cambio en estructuras y valores tiene
que empezar mucho antes de que se haya
llegado a la etapa final de la transición hacia
la nueva sociedad.
Más detalladamente, la estrategia “implícita” del Movimiento de Ecoaldeas, tal como
la describe Trainer, consta de pasos para
construir la nueva sociedad post-capitalista
aquí y ahora, “incrementando gradualmente
el número de personas que deja la sociedad
de consumo para vivir en los nuevos asentamientos (e incrementando el número de
personas que practican varios elementos del
Camino más Simple, como por ejemplo, las
personas que están en los LETS o que practican la Permacultura)”.[27]. Así, partiendo
del argumento de que la lucha directa contra
el capitalismo ha traído poco más que una
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catastrófica derrota en todos los frentes durante los últimos treinta años aproximadamente, concluye que ahora tiene mucho más
sentido que la prioridad de uno sea apoyar el
establecimiento de un nuevo camino antes
que luchar contra el antiguo. La suposición
implícita es que los dos procesos podrían separarse a fin de que se pudiera evitar la confrontación en esta etapa. Esta suposición es
explicitamente negada por proyecto de la DI
que ve una lucha simultanea para abolir el
antiguo y establecer el nuevo camino.
Sin embargo, antes de proceder a evaluar la
posición de Trainer en el asunto, tenemos
que clarificar el significado de confrontación
con el sistema. En un sentido amplio, esta
confrontación significa cualquier tipo de actividad que apunte a confrontar más que a
esquivar el sistema, en cualquier estadio de
la transición a una nueva sociedad. Este tipo
de actividades podrían incluir tanto actividades de estilo de vida como de acción directa, así como otras formas de acción que
apunten a crear instituciones alternativas a
una escala social significativa mediante, por
ejemplo, la toma de poder de las autoridades
locales. La condición para que este tipo de
actividades puedan caracterizarse como confrontadoras del sistema es que sean una parte
integral de un movimiento político masivo
para el cambio sistémico. Este tipo de confrontación no implica en principio ninguna
violencia física, aparte de la autodefensa en
el caso, por ejemplo, de la acción directa,
aunque debería esperarse que las élites utilizaran extensivamente cualquier forma de
violencia – particularmente la violencia económica- para aplastar tal movimiento. Por
otro lado, en un sentido estricto, la confrontación significa la confrontación física con
los mecanismos de violencia física que las
élites pueden utilizar contra un movimiento
para el cambio sistémico y se refiere exclusivamente a la etapa final de la transición
hacia una sociedad alternativa.
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En base a la definición anterior de confrontación es obvio que los dos paradigmas no
difieren significativamente en lo que atañe
a la posibilidad de confrontación en un sentido estricto. Así, para el proyecto de la DI,
si la transición hacia una DI está marcada
por la confrontación física con las élites depende enteramente de su actitud en el estadio final de transformación de la sociedad,

es decir, en si aceptarán pacíficamente una
transición de este tipo o si, en cambio, preferirán la violencia física para aplastarla, que
es lo más probable dado que la transición
los privará de todos sus privilegios. Trainer
también acepta la posibilidad de semejante
de conflicto: “Si algún día realmente nos encontramos en conflicto mortal con el capitalismo entonces que así sea, pero la situación
estratégica será entonces bastante diferente a
la que es ahora”.[28] Con todo, parece que
Trainer, en concordancia con el énfasis en los
valores más que en las instituciones que caracteriza a su paradigma, intenta sostener la
hipótesis de que el sistema podría esquivarse
y de que una confrontación física podría ser
evitada, incluso en el estadio más avanzado
de la transición. Sin embargo, los ejemplos
de los regímenes del bloque del este y de Sur
África que utiliza para justificar sus hipótesis
son difícilmente convincentes.
Una breve digresión sobre el colapso de estos regímenes podría ser útil para entender
la naturaleza no realista de estas hipótesis.
Está claro que para entender las razones del
colapso de un régimen uno tiene que considerar la naturaleza y las causas de este. Así,
en base al primer criterio, el ejemplo de Sur
África no se puede aplicar al cambio sistémico que hemos estado discutiendo aquí. Lo
que sucedió allí no fue la substitución de un
tipo de sistema social y económico por otro
sino una reestructuración de las élites económicas y políticas en el poder para incluir
miembros de la mayoría de color. Aunque la
persona normal y corriente de color, como
resultado de este cambio, obtuvo más derechos civiles y libertades que antes, no por
ello será menos heterónomo que el ciudadano medio en el Norte –el asunto que discutimos aquí. En base al segundo criterio, el
colapso de los bloques de la Europa del Este
tampoco no es aplicable al tipo de cambio
sistémico que estamos considerando.
Como intenté mostrar en otra parte, [29]
fueron las contradicciones internas de estos
regímenes las que los llevaron a su colapso,
como resultado de la ausencia de una base
popular efectiva que los apoyara. Esto se
debe a qué lo que reproduce un sistema social a largo plazo no es solamente la amenaza
de la violencia física sino, principalmente, la
provisión de incentivos adecuados, que ganarán el apoyo, o al menos la tolerancia, de

la mayoría de la población. Por consiguiente, lo que llevó a estos regímenes al colapso
fue su fracaso en proporcionar este tipo de
incentivos, como los que proporcionaban
los regímenes del Oeste. Así, en primer lugar, los incentivos ideológicos fracasaron
inevitablemente en un sistema caracterizado
por una contradicción fundamental entre la
ideología oficial de igualdad económica y la
realidad de la concentración de poder. En
segundo lugar, la falta de incentivos materiales efectivos, (positivos o negativos), similares a los dispensados en el Oeste, hizo
imposible la supervivencia del sistema a largo termino. El consumismo, un poderoso
incentivo positivo, fue imposible en el Este,
dado el nivel relativamente bajo de desarrollo económico y el agotamiento de recursos,
fruto de la competencia miliar con el Oeste,
impuesta por este último en su esfuerzo por
sofocar cualquier amenaza contra la economía de mercado. También, la amenaza del
desempleo, un incentivo material negativo
básico utilizado para minar cualquier acción
social efectiva contra el sistema, fue descartada por una ideología oficial que incluso
impuso una garantía constitucional de pleno empleo. Por otro lado, el sistema de la
economía de mercado y la democracia representativa, proporciona suficientes incentivos ideológicos y materiales para crear una
mayoría “satisfecha” en el Norte ( o una minoría similar en el Sur), y al mismo tiempo
conseguir la tolerancia de la mayor parte del
resto de la población. Son estos incentivos
los que, juntamente con el uso ocasional de
la violencia física, especialmente en el Sur,
posibilitan a las élites dirigentes mantener su
poder, antes que el uso del poder físico. Sin
embargo, cuando este tipo de incentivos no
funcionan y se desarrolla una amenaza seria
para el sistema de mercado (como por ejemplo sucedió en Alemania durante la Gran
Depresión o frecuentemente en el período
de post-guerra en el Sur), las élites dirigentes
no dudarán en utilizar la violencia física. Por
consiguiente, los ejemplos que da Trainer
para justificar su hipótesis sobre un cambio
de sistema radical sin confrontación no son
para nada representativas. Si hubiera querido ser convincente debería haber proporcionado evidencias de regímenes capitalistas
que cayeran sin confrontación y, por lo que
yo conozco, la Historia no está exactamente
llena de este tipo de ejemplos!

Volviendo a las diferencias estratégicas entre los dos paradigmas en lo que atañe a la
confrontación, parece que hay alguna confusión en el análisis de Trainer sobre el asunto. Así, mientras que también él reconoce
la posibilidad de una confrontación en el
sentido estricto, parece confundirlo con la
confrontación en el sentido amplio, ( que es
explicitamente adoptada por el proyecto de
la DI y rechazada por el suyo) y afirma que
el proyecto de la DI “anticipa algún tipo la
confrontación abierta, viéndola como inevitable en la transición”. Para respaldar su
afirmación hace referencia a una cita de la
estrategia del municipalismo confederal de
Bookchin, ignorando la posición de la DI
en el asunto (que de hecho fue una de las razones de la dimisión de Bookchin del Consejo Asesor). De acuerdo con esta posición, el
hecho de si habrá o no confrontación en el
sentido estricto sería enteramente determinado por la posición de las élites vis a vis los
cambios efectuados por el movimiento de la
DI: [30]
“Una vez que empiecen a instalarse las instituciones de la democracia inclusiva y la gente, por
primera vez en sus vidas, empiece a obtener poder
real para determinar su propio destino, comenzará
el desgaste gradual del paradigma social dominante y de la estructura institucional actual. Se creara
una nueva base de poder popular. Una a una las
ciudades pequeñas y las más grandes, así como las
regiones, quedaran fuera del control efectivo de la
economía de mercado y el estado-nación y las estrucuras políticas y económicas correspondientes a estos
se remplaxarán por confederaciones de comunidades gobernadas democráticamente. Se creará un doble poder en tensión con el estado. Por supuesto, en
alguna etapa, las élites dirigentes y sus partidarios
(quienes seguramente se opondrán a la idea de que
sus privilegios sean gradualmente mermados) tras
haber agotado medios de control más sutiles (medios de comunicación, violencia económica, etc.),
pueden sentirse tentados a usar la violencia física
para proteger sus privilegios, como hicieron siempre
en el pasado. Pero, para entonces, un paradigma
social alternativo se habrá vuelto hegemónico y se
habrá producido la ruptura en el proceso de socialización –la condición previa para que se efectúe
un cambio en la sociedad instituida-. Se habrá
perdido la legitimidad de la “democracia” actual.
En esta etapa, la mayoría de las personas estarán
preparadas para contrarrestar la violencia del Estado a fin de defender las nuevas estructuras políticas
y económicas. Una vez que los ciudadanos hayan
tomado el gusto a una verdadera democracia, no
habrá violencia física o económica que baste para
persuadirlos a que vuelvan a formas de organización seudo-democráticas.”
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Está claro pues que la diferencia crucial entre las dos estrategias no se refiere a la confrontación en el sentido estricto sino a la
confrontación en el sentido amplio que es
adoptada explicitamente por el paradigma
de la DI y rechazada por Trainer y el movimiento de ecoaldeas, que adoptan una
estrategia de evitar al sistema. Así pues, el
planteamiento de las ecoaldeas consiste en
la construcción de “impresionantes ejemplos de ecoladeas” que conducirán a la
creación de nuevos valores y culturas y en
algún punto del distante futuro llevarán a la
creación de un movimiento político de masas que cambiará las estructuras. Como dice
Trainer “construir ecoaldeas, más que luchar
contra el capitalismo, es lo más sensato que
podemos hacer aquí y ahora para maximizar
nuestra contribución a largo plazo para la
transición desde la sociedad de consumo a
una sociedad sostenible”[31].
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En cambio, el planteamiento sugerido por el
proyecto de la DI es empezar a construir un
movimiento político programático masivo,
como el antiguo movimiento socialista, aquí
y ahora. Este tipo de movimiento debería tener explícitamente como objetivo el cambio
sistémico y debería incluir actividades como
las descritas en el Camino más Simple, pero
también, muchas otras: por ejemplo, tomar
parte en las elecciones locales; participar en
actividades de acción directa contra la concentración de poder económico (la lucha
contra la globalización es un ejemplo de
ello); participar en la lucha por la democracia de los trabajadores, la democracia en
el hogar, la democracia en las instituciones
educativas, la democracia ecológica, etc.
Por consiguiente, semejante movimiento
podría incorporar tanto las actividades relacionadas con las actuales formas de acción
directa (principalmente el movimiento antiglobalización), así como varias actividades
clasificadas por Trainer en el “movimiento”
de ecoaldeas. Pero, la condición previa fundamental para esto es que tales actividades
–y esta es la diferencia crucial entre las dos
estrategias- deben formar parte de un movimiento político con objetivos claros de cambio sistémico. La lrazón fundamental que
hay detrás de esta estrategia es que, como el
cambio sistémico requiere una ruptura con
el pasado que se extiende tanto al ámbito
institucional como al cultural, este tipo de
ruptura sólo es posible mediante el desa-

rrollo de una nueva organización política y
un nuevo programa político general para el
cambio sistémico.
Pero, vamos a considerar más detalladamente el planteamiento de la DI y las críticas
que Trainer plantea contra ella.
La estrategia de la Democracia Inclusiva y
la crítica de Trainer contra ella
Como describí en otra parte, [32] la estrategia política de la Democracia Inclusiva
consiste en la implicación gradual de un
creciente número de personas en un nuevo
tipo de política y un cambio paralelo que
vaya situando los recursos económicos (trabajo, capital, tierra) fuera de la economía
de mercado. La finalidad de semejante estrategia transicional debería ser crear cambios en el marco institucional, así como en
los sistemas de valores, los cuales, después
de un período de tensión entre las nuevas
instituciones y el estado, en alguna etapa,
reemplazarían la economía de mercado, la
democracia estatista, y el paradigma social
que las “justifica”, por una democracia inclusiva y un nuevo paradigma democrático
respectivamente.
El objetivo inmediato debería ser la creación,
desde abajo, de “bases populares de poder político y económico”, esto es, el establecimiento
de esferas públicas locales de democracia directa
y económica que se confederaran a fin de crear
las condiciones para el establecimiento de una
nueva sociedad. Presentar candidatos a las elecciones locales (la única forma de elecciones que
es compatible con los objetivos del proyecto de
la DI) podría proporcionar la oportunidad de
poner en marcha este tipo de programa a una
escala social masiva, aunque otras formas de
establecer nuevos tipos de organización social
no deberían ser desatendidas, mientras formen
parte de un programa que explicitamente tenga
como propósito el cambio sistémico.
Implementar una estrategia como la esbozada arriba precisa de un nuevo tipo de organización política, que reflejará la estructura
deseada de la sociedad. [33]. Esta no será el
partido político habitual, sino una forma de
“democracia en acción”, que emprenderá
diversas formas de intervención en:
· el ámbito político (creación de instituciones

políticas “en la sombra” basadas en la democracia directa, asambleas de barrio, etc.
· el ámbito económico ( establecimiento de
unidades de producción y consumo “demóticas”, es decir, unidades económicas poseídas y controlas por las asambleas de ciudadanos y por aquellos que trabajan en ellas.
· el ámbito social (democracia en el lugar de
trabajo, el hogar, la universidad etc., y
· el ámbito cultural (creación de actividades
artísticas y medios de comunicación controlados por la comunidad.
Después de esta breve descripción de la estrategia de la DI, pasemos ahora a las críticas que Trainer plantea contra ella. Empieza
primero con un curiosa declaración en que
presenta la estrategia de la DI a través de una
cita del trabajo de Bookchin sobre el asunto,
que utilicé para contrastar las estrategias de
estilo de vida con el municipalismo confederal. Basándose en esta cita él saca la conclusión infundada de que:
“Sorprendentemente esta declaración es casi todo lo
que se nos dice sobre estrategia. La discusión completa ocupa solamente alrededor de 5 páginas en
un libro de 400. Otro espacio que podría parecer
detallar la estrategia en realidad trata sobre los
objetivos. Incluso la declaración anterior no tiene
mucho que ver con la estrategia. Se refiere más bien
a una situación a la que debe llegarse en un lejano
y distante futuro. No nos da ninguna pista sobre
qué hacer ahora y por lo menos en los próximos 15
años o más, para luego estar en la posición que la
declaración de Takis describe.” [34].

Sin embargo, cualquier lector atento del libro
es consciente del hecho de que el municipalismo confederal es sólo el punto de partida en
la estrategia transicional del proyecto de la DI.
Esta es la razón de que el libro sobre DI (de
donde él cita), después de contrastar las estrategias de estilo de vida con el municipalismo
confederal, proceda a discutir la estrategia de la
DI en una sección separada que lleva por título
“Una estrategia para la transición a una democracia inclusiva confederal” con subapartados
bajo los títulos, “un nuevo tipo de organización política”, (una discusión acerca del tipo
de organización necesaria para la implementar
el programa transicional), seguida por una sección titulada “un programa general de transformación social” y subapartados discutiendo
la transición a una democracia económica
(una descripción de pasos detallados hacia la
auto-dependencia, una economía “demótica”
y una asignación confederal de recursos). La

descripción de la estrategia de la DI abarca al
menos 20 páginas en un libro que debe señalarse que no es sólo un libro de estrategia ya
que tiene como objetivo describir un paradigma completamente nuevo. Además, resulta
por lo menos extraño que Trainer declare que
la descripción de la estrategia de la DI antes
mencionada “en realidad trata sobre los objetivos” y que no nos da ninguna pista sobre
qué hacer en los próximos 15 años (!) cuando,
de hecho, muchos de los pasos descritos en el
libro constituyen también partes de la estrategia de Trainer [35] -la diferencia por supuesto
es que en su estrategia estos pasos no deberían
forman parte de un programa político general
y de un proceso para construir un movimiento
político masivo para el cambio sistémico, ya
que esto, para Trainer, debe posponerse para el
“futuro distante”.
El verdadero significado de la estrategia del proyecto de la DI no puede apreciarse a menos que
uno comprenda totalmente el hecho que no es
solamente otra utopía, sino, como se describe
en la primera y la tercera parte del libro, un camino realista para salir de la actual crisis multidimensional. Con todo, algunas de las preguntas/críticas que planeta Trainer dan la impresión
que este hecho básico sobre el proyecto de la DI
puede no estar claro. Así, él pregunta:
“Por qué razón las personas que actualmente
desprecian la política y tienen un interés muy
bajo o nulo en cualquier cosa que no sea el
consumo pasivo optan para ir a encuentros
en cantidades crecientes año tras año? La
gente no anhela la democracia real como él
parece suponer”. Sin embargo, la estrategia
de la DI no propone que el establecimiento de sus nuevas instituciones tendría que
esperar a la llegada de una revolución. Un
elemento crucial de la estrategia de la DI es
que las instituciones políticas y económicas
de la DI empiezan a ser establecidas inmediatamente después de que un importante
número de personas en una zona en particular hayan formado una base para la “democracia en acción”. Es mediante la acción
en la construcción de tales instituciones que
se puede construir un movimiento político
masivo con un alto nivel de conciencia. Por
consiguiente, la estrategia de la DI, como la
que propone Trainer, también incluye actividades de renovación económica local que
pueden posibilitar a la gente, especialmente
a personas desfavorecidas, empezar a cubrir
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algunas de sus propias necesidades urgentes y,
del mismo modo, proporcionar un incentivo
para involucrarse y experimentar la participación y la cooperación, mientras se construyen
de hecho los primeros elementos en la nueva
democracia, siendo la diferencia con la estrategia de Trainer -lo seguiré repitiendo- que
todas las actividades en el proyecto de la DI
son parte de un movimiento político programático por un cambio sistémico.
Las personas alienadas de todas las formas de
poder y particularmente de poder político y
económico tendrían todos los incentivos para
involucrarse en semejante movimiento para
el establecimiento de una democracia en acción en su zona. Serán plenamente conscientes del hecho de que problemas como el paro
y la pobreza solo podrían ser solucionados
dentro de las instituciones de una DI (empresas demóticas, seguridad social demótica etc.) que pueden empezar a ser fundadas
inmediatamente después de que un número
significativo de ciudadanos hayan formado
una base para la democracia en acción en una
zona particular. Sabrán también que problemas como la contaminación del aire/agua/
alimentos solamente podrán resolverse efectivamente, y a una escala social masiva, si los
ciudadanos empiezan a tomar el control del
poder local dentro de las instituciones de la
DI, más que en el contexto de comunas fuera
de la arena social y política principal. Finalmente sabrán que a menos que sostengan el
poder político en el ámbito local y después,
mediante confederaciones de bases locales,
en el ámbito regional, nunca serán capaces de
controlar sus vidas. En resumen, las personas
se involucraran en la lucha por el establecimiento de las instituciones de la DI no por el
anhelo de una noción abstracta de democracia sino porqué su propia acción los ayudará a
ver que la causa de todos sus problemas (económicos, sociales, ecológicos) ha sido debida
al hecho de que el poder estaba concentrado
en pocas manos.
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Podemos valorar, a la luz del anterior análisis, el argumento de Trainer de que las diferencias estratégicas entre los dos paradigmas
se deben a la confusión por lo que atañe a la
sucesión más que a diferencias paradigmáticas. Como él subraya, “la tarea es construir
los ejemplos (de ecoaldeas) como un primer
paso en el proceso que tiene como objetivo convertirse en un movimiento de masas

que es capaz de la acción política en el estrado central si se da el caso cuando se de”. A
esto añade -entre paréntesis, como si fuera
una especie de “cuestión secundaria”- “por
supuesto, también hay que hacer mucho
trabajo para ayudar al Movimiento de las
Ecoaldeas a desarrollar una conciencia política más radical y determinada”. Pero, como
he señalado más arriba, esta es la cuestión
crucial. El movimiento de eco-aldeas no solamente no forma parte de un movimiento
político para el cambio sistémico, sino que
tampoco puede siquiera potencialmente
jugar este papel, dada su naturaleza (la mayoría de sus actividades son fuera o en los
margenes de la sociedad), su filosofía básica
(la espiritualidad es uno de sus principales
principios de organización – al menos en lo
que a concierne a las ecoaldeas) y su carácter fundamentalmente a-político dado que
la mayoría de personas involucradas en este
movimiento están principalmente interesadas en cubrir sus propias necesidades más
que en cambiar la sociedad. Esto significa
que cualquier componente radical dentro de
los ecoaldeanos tendrá primero que romper
con este movimiento para ser capaz de tomar parte en un movimiento democrático
para el cambio sistémico. Esto no se debe
solamente a las serias reservas que uno puede
plantear [36] sobre si las personas dentro del
Movimiento Global de Eco-aldeas pueden
de hecho disfrutar de “cierta experiencia de
comunidad, trabajo digno, un sendero más
relajado, y un modo de vida más ecologicamente aceptable”, como Trainer argumenta.
Lo fundamental es que, aún si asumimos
que el movimiento de eco-aldeas realmente
ofrece tales experiencias, seguiría siendo, por
las razones mencionadas más arriba, el medio menos indicado para crear la consciencia profundamente política, necesaria para
el cambio sistémico, para no mencionar su
conveniencia para conducir a un cambio de
este tipo “mediante el ejemplo”.
Finalmente, no es ni casual, ni sorprendente que las élites políticas y económicas no se
opongan a la clase de actividades expresadas
por el movimiento de las ecoaldeas (en contraste incluso con lo que sucede con el movimiento antiglobalización, particularmente cuando
deja de ser un movimiento “pacífico”). En el
Reino Unido por ejemplo, la prensa liberal del
establishment (The Guardian, The Observer
etc.) y los Ecologtas “radicales” convencio-

nales que escriben en estos periódicos (John
Vidal, W. Swartz y otros) han promovido repetidamente el movimiento de las ecoaldeas,
las actividades del instituto Gaia y la revista
de ecología profunda (Resurgence) mientras
que deliberadamente ignoran la existencia de
toda propuesta de alternativas reales al sistema,
como los proyectos de la ecología social y de la
DI -incluyendo esta revista. La razón es simple. A diferencia del último, el movimiento de
ecoaldeas y su filosofía es perfectamente compatible con el actual sistema.
Para concluir, aunque nadie podría negar que
pueden haber elementos en el movimiento
de ecoaldeas que pueden estar pensando políticamente, la estrategia que utilizan es fundamentalmente equivocada. Esto se aplica
particularmente a aquellos ecoaldeanos que
cuentan exclusivamente con la creación de
comunidades alternativas y después MEDIANTE EL EJEMPLO intentan influir
en el público general. No por casualidad, los
ecoaldeanos no parecen tener ninguna influencia en absoluto en los billones de personas desvalidas luchando para sobrevivir en
el Norte o en el Sur y su influencia parece
estar concentrada entre personas que ya han
solventado sus problemas de supervivencia y
que ahora se preocupan de la calidad de vida
y su espiritualidad. En lo referente al potencial de las ecoaldeas como agentes de transformación social, numerosos observadores
han señalado que la efectividad de los comuneros como agentes de cambio sistémico,
más que de reforma, es cuestionable y como
Pepper lo expresa (refiriéndose al trabajo de
Weston, Ashton, Ryle y Dobson):
“su política de querer evitar más que confrontar los
poderosos intereses económicos investidos que están
arraigados en las estructuras socio-políticas no es in-

dicada para destruir estos intereses. Más que esto lo
que de hecho está sucediendo es un proceso de asimilación, sino de una integración total [37]...nuestros
estudio ha sugerido que actualmente la tendencia es
hacia convertirse en parte de la sociedad contra la
cual originalmente se crearon.”[38]

En mi opinión, retirarse de la sociedad
y “hacer lo nuestro” en aldeas, comunas
etc. fuera de la arena política y económica
(como hacen muchos de los ecoaldeanos en
el Norte) no tiene ningún potencial ni de
cambiar el marco institucional ni de crear
una conciencia masiva para el cambio sistémico. Conclusiones similares se pueden sacar con respecto a otras actividades de estilo
de vida, así como de formas de acción directa que no son parte integral de un movimiento para el cambio sistémico. Igualmente, las actividades de diversos movimientos
en el Sur, que se ocupan en organizar la vida
sobre las bases de principios alternativos de
organización, apuntan mayoritariamente a
asegurar la supervivencia DENTRO de la
sociedad existente, más que a remplazarla.
Y esto supone una gran diferencia entre un
movimiento antisistémico y un movimiento
que es tolerado por el actual sistema (por sus
propias razones, por ejemplo para aliviar la
presión social, etc.)
Resumiendo, tan admirables como muchas
de las actividades anteriores puedan ser, no
tienen ninguna posibilidad de crear una
nueva sociedad y están destinadas a ser marginadas, absorbidas o aplastadas por el sistema, a menos que se integren dentro de un
movimiento POLÍTICO que tenga explícitamente el objetivo de crear nuevas estructuras políticas y económicas que consigan la
igualdad en la distribución del poder entre
los ciudadanos, en una sociedad verdaderamente democrática.
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Nova visió
orgànica del món

A continuació reproduïm
un extracte del llibre de
David C. Korten, “El món
post empresarial. La vida
després del capitalisme”.
Les idees i estudis d’una
nova ciència, de visions
alternatives en el camp de
la biologia, ens ofereixen
importants aportacions
per a la resolució de la
nostra crisi humana actual, així com per al canvi
en les nostres institucions
i relacions econòmiques.
La visió del món com a
organisme viu i no com
a màquina inert té implicacions en el nostre comportament, en com veiem

i sentim el nostre lloc en
aquest planeta, així com
en l’organització de les
institucions econòmiques
i polítiques de la nostra
societat . La imatge personal que ens formem de
la realitat, guia el nostre
comportament. Per comprendre el comportament,
hem de comprendre la
imatge. Per canviar el comportament, hem de canviar
la imatge.
Les línies que segueixen
posen de relleu un canvi
de paradigma bàsic en la
ciència: de la metàfora de
la màquina a la metàfora
de l’organisme viu. David

Korten ho expressa de la
següent manera: “Si les
nostres històries marquen
una diferència en la forma
en què vivim, la nostra
elecció col·lectiva de la
“gran” història per la qual
les societats defineixen la
naturalesa de la realitat
i la seva relació amb ella
marquen una diferència
molt gran en la forma en
què s’organitzen a si mateixes i defineixen els seus
objectius. La diferència
entre la metàfora de la màquina i la de l’organisme
viu és clau per descobrir la
diferència entre la societat
que som i la societat que

potencialment podem arribar a ésser”.
Quin tipus de societats
crearia la nostra espècie
si un nombre substancial
de nosaltres adoptéssim
una història de l’univers
viu com la nostra història
col·lectiva?
Així com la ciència d’un
univers mort va definir
el nostre passat, el nostre
futur depèn de la nostra
pròpia comprensió en
acceptar la responsabilitat
del nostre impacte sobre
l’evolució contínua de la
vida i la consciència en el
nostre planeta.

>>

L’organisme com a metàfora
David C. Korten

El cos és quelcom complex amb moltes parts
que el constitueixen, i per a comprendre el seu
comportament s’han d’aplicar les lleis de la física
a les seves parts, no al tot. El comportament del cos
com a tot sorgirà llavors com a conseqüència de les
interaccions entre les parts.
Richard Dawkins1
Cap ésser orgànic és una bola de billar sobre la qual
actuen exclusivament forces externes. Tots poden
sentir. (...) Cada un és capaç, en diferents graus ,
d’actuar per si mateix.
Lynn Margulis y Dorion Sagan2

U

na trobada casual amb la microbiòloga Mae-Wan Ho en un vol de
Santiago de Compostela a Londres,
va proporcionar l’impuls per aquest llibre.
Em va cridar especialment l’atenció un informe que ella em va ensenyar, titulat: “La
nova era de l’organisme”, en el que pronosticava un canvi emergent en el paradigma bàsic de la ciència des de la metàfora de la màquina a la del organisme viu autoorganitzat.
També va compartir amb mi les seves idees
sobre com un canvi de perspectiva podria fer
variar el nostre concepte sobre el disseny de
les institucions econòmiques. Al final de la
conversa vaig quedar convençut que la seva
visió sobre la increïble capacitat que la vida
té per autoorganitzar-se de formes que mantenen la integritat tant de l’individu com del
tot, guarda la clau de la resolució de les cada
vegada més profundes crisis econòmiques i
socials de la humanitat.

Aturem-nos un moment per a presentar el
context. Hem creat un sistema econòmic
que ens ha posat a nosaltres mateixos i també als sistemes vius del planeta en perill, revertint el procés de pràcticament 4.500 milions d’anys d’evolució. El problema sorgeix
d’una sèrie de valors i institucions que s’han
reforçat i que ens han portat a la destrucció
sistemàtica del capital viu. Aquest capital
viu va ser creat a través dels processos vius
del planeta i de la civilització humana i es
destrueix per crear diners, que en el nostre
oblit, hem arribat a confondre amb la riquesa real.
El desafiament que tenim al davant és revertir la nostra actual marxa enrere i recrear-nos
a nosaltres mateixos com a contribuents al
progrés del viatge èpic de la vida. El desafiament comença escollint la vida com la metàfora que ens guia i continua profunditzant
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en la nostra comprensió sobre les formes de
la vida a la recerca d’una visió de les possibilitats no realitzades de la nostra espècie.
Mort o viu: escollir una metàfora
La metàfora per la qual la ciència es defineix
a sí mateixa serveix com una lent a través de
la qual ella mateixa observa i interpreta la
realitat. Fins a un grau significatiu, la nostra
realitat com a societat global ha estat definida per la lent que utilitza la ciència. Una
ciència que adopta la màquina o el mecanisme de rellotgeria com a model veu un món
determinista i constituït per elements estàtics i discrets. Vista a través d’aquesta lent, la
realitat està constituïda de parts individuals,
cada una de les quals està fora de les altres i
pot ser aïllada d’elles sense que ella mateixa canviï. Al treure una peça d’un rellotge
aquest pot deixar de funcionar, però la peça
roman sense canvis i si es torna a instal·lar,
el rellotge es posarà en marxa amb normalitat3.
Ho observa que aquells que veuen la vida a
través de la lent reduccionista de la metàfora
de la màquina, com la majoria dels biòlegs
segueixen fent, intenten comprendre els organismes vius com a col·leccions d’estructures separables, processos químics i corrents
elèctriques que poden entendre’s aïllats dels
seus entorns. Això condueix al supòsit d’una
jerarquia no democràtica de control, dictada
per les estructures genètiques predeterminades i inamovibles que neguen la consciència, la intel·ligència, la llibertat d’escollir, i
la capacitat de cooperació intencionada que
té la vida, que estan entre els seus trets definitoris més importants. La lent mecanicista
ens condueix, per tant, a una negació de la
veritable essència de la vida i les seves possibilitats. Ho suggereix que a mesura que la
ciència avança en l’estudi de la vida en els
seus propis termes també obre les nostres
ments per a descobrir noves possibilitats en
nosaltres mateixos i en la nostra comprensió
del món material.
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Una clau per al canvi de perspectiva és la
idea segons la qual la vida és matèria amb
capacitat d’escollir (veure esquema adjunt:
La vida: una matèria que escull). No només escull sinó que està compromesa amb la
continua conversió de la matèria amb capacitat d’escollir. En altres paraules, es recrea a

sí mateixa i transforma el seu entorn. L’organisme viu és dinàmic i evoluciona. Controla la seva pròpia substància material i el seu
rellotge intern. Si mirem a través de la lent
de la metàfora de l’organisme viu, els nostres ulls s’obren a una forma completament
nova de veure i interpretar la naturalesa de
la realitat.
Prenguem com exemple el nostre propi cos.
Estem constantment recreant el nostre ésser físic mitjançant el processament intern
del menjar que ingerim, l’aire que respirem
i l’aigua que bevem, creant noves cèl·lules i
deixant les velles en un continu intercanvi
dinàmic amb el nostre entorn. Més encara,
cada cèl·lula, cada bacteri i cada òrgan del
nostre cos està implicant en el mateix procés
d’auto-recreació, fins i tot quan respon a les
altres cèl·lules i òrgans del cos i influeix sobre ells, per mantenir la nostra identitat com
éssers físics conscients i espirituals.
Tot el procés d’autoorganització és radicalment democràtic i participatiu en la mesura en que cada un dels literalment bilions de
decisors participen en un procés que “no té
amos, controladors ni punts establerts”4, malgrat que a través d’algun tipus d’intel·ligència
interna evoluciona i manté la coherència del
tot del nostre cos i la forma i substància de la
membrana que defineix la frontera física entre nosaltres i el nostre entorn.
Mentre Ho explicava les possibles implicacions del canvi de la nostra metàfora de la
màquina per la de la criatura viva, la meva
ment girava a gran velocitat revisant les possibilitats. Suposant que la base sobre la qual
està recolzada la vida intel·lectual moderna
adoptés la premissa que la consciència, la
intel·ligència i la voluntat lliure no només
són reals si no que travessen el teixit còsmic,
quins potencials nous ens portaria a descobrir en nosaltres mateixos aquest canvi de
metàfora? Com podria portar-nos a redefinir la nostra relació amb el planeta? Com
influiria en la manera que pensem sobre el
govern i el disseny de les nostres institucions
i sistemes econòmics?
Malgrat que la ciència encara està a una considerable distància de desfer-se de la metàfora de la màquina, existeixen diversos corrents que sustenten nous enfocaments. Un
d’ells és el continu fracàs de la física retòrica

La vida: una matèria que escull
La història de la vida és la
història èpica de l’increïble
i improbable viatge d’un
univers que es crea a si
mateix a través d’interminables cicles de mort
i renaixement, destrucció i reconstrucció, pel
qual aprèn a combinar
energia indiferenciada
dins d’estructures cada
vegada més complexes
i evolucionades. Aquesta
interpretació abreujada (a
continuació) d’una petita
part de la història còsmica
tal i com queda revelada
segons les dades de
la ciència, es desplega
d’una manera exactament
oposada a la que va predir la versió d’un univers
mecànic mort.
Experimentem un univers d’infinita complexitat
sempre esforçant-se

per transcendir-se a si
mateix, per arribar més
enllà del que és donat,
per a realitzar les seves
potencialitats encara no
actualitzades. En algun
sentit últim, no hi ha en
realitat casualitat, només
un Tot que evoluciona.
L’energia pura forma
àtoms, els àtoms s’ajunten per formar molècules,
les molècules s’uneixen
per formar cèl·lules, les
cèl·lules s’ajunten per
crear organismes, els
organismes es reuneixen
per formar ramats, estols
i societats, i les societats
s’uneixen per formar una
intel·ligència planetària
que reflexiona sobre si
mateixa.
La vida és matèria que
escull. La vida també
recorda, i s’esforça cons-

tantment per mantenir-se i
recrear-se a si mateixa.
Al principi...
Fa quinze mil milions
d’anys, una gran explosió
d’energia, anomenada
“Big Bang” fa que s’origini
l’espai amb tot allò que
conté. Uns deu mil milions
d’anys després, el nostre
Sol comença a existir i els
gasos que es desprenen
de la seva superfície s’integren per formar un sistema de planetes, entre
ells, la Terra. El planeta es
va refredant gradualment
fins a formar una superfície sòlida i es manté
estèril fins que la calor de
les pressions de la seva
pròpia massa i l’energia
dels seus components altament radioactius fa sortir
els gasos i vapors d’aigua

que formen els oceans i
creen una atmosfera amb
predomini de diòxid de
carboni, creant algunes
condicions essencials
per a la vida. Mentrestant, es van formant
complexes molècules de
sucre i àcids a causa de
les violentes tempestes
elèctriques que cobreixen el planeta. Les sals
minerals i les molècules
complexes serveixen de
blocs de construcció
bàsics a partir dels quals
les tempestes elèctriques
faran que sorgeixin les
primeres cèl·lules vives
aproximadament uns 700
milions d’anys després
de la formació de la Terra.
Són bacteris unicel·lulars
simples sense nucli cel·
lular, massa petits per
a poder ser apreciats a
simple vista.

[+]

per trobar una nova teoria unificada que
reconciliï els conflictes entre la teoria de la
relativitat i la teoria de la mecànica quàntica.
La teoria de la relativitat explica la força de
la gravetat, però ignora la mecànica quàntica. La mecànica quàntica no pot explicar
la gravetat. Així, cap de les dues es sosté per
ella mateixa, i cap d’elles pot reconciliar-se
amb l’altra. La frustració sobre el prolongat
entrebanc que es remunta a principis del
segle XX pot estar obrint el camí cap a un
repensament més fonamental.

quadre puntillista fins arribar a un tot reconeixible. Igualment sense precedents és la intensitat de la nostra mirada: nous avenços i satèl·lits
ens permeten ser testimonis dels patrons de la
naturalesa des d’allò intercel·lular fins a allò
interestel·lar. Podem investigar un botó d’or
amb els ulls d’un àcar, cavalcar a la llançadora
d’electrons de la fotosíntesis, sentir com s’estremeix una neurona en el moment d’un pensament, i observar en colors com neix un estel.
Podem veure, més clarament que mai, com la
naturalesa treballa en els seus miracles5.

Una altra tendència és l’interès que està sorgint pels sistemes complexes. Aquest interès s’està donant a centres prestigiosos com
l’Institut Santa Fe, on les tecnologies de simulació per ordinador estan obrint el camí
a la investigació rigorosa dels fenòmens que
no poden ser modelitzats a través de fórmules matemàtiques. Un altre factor influent,
segons apunta Janine Benyus a Biomimicry,
és que el camp de la biologia està entrant en
si mateixa.

Irònicament, és en l’estudi de la vida mateixa on les implicacions d’un canvi de metàfora des del mecanisme a l’organisme són més
notables, i pot resultar ser tan important per
a la biologia com per altres ciències, perquè
com Lynn Margulis i Dorion Sagan observen:

El nostre coneixement fragmentari de la biologia es duplica cada cinc anys, creix com un

La vida es distingeix no només pels seus components químics sinó pel comportament dels
seus químics. La pregunta “Què és la vida?” és
per tant, una trampa lingüística. Si contestem
segons les regles gramaticals, hem de posar un
substantiu, alguna cosa. Però la vida a la Ter-
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Fermentadors
En un primer moment
de la història de la vida,
els bacteris unicel·lulars
obtenen la seva energia
del sulfur d’hidrogen.
Poc després aprenen a
fermentar, per trencar els
sucres i altres compostos
orgànics i alliberar energia
per al seu propi ús. També aprenen a emmagatzemar l’energia alliberada
com a molècules de
trifosfat d’adenosina (ATP),
tecnologia que encara
segueixen utilitzant tots els
éssers vius del planeta.
Construeixen nous tipus
de proteïnes, fins i tot
nous enzims, i inventen
noves molècules. Aprenen a dividir-se en noves
formes amb diferents
estils de vida. Algunes de
les noves formes s’especialitzen a viure dels
residus àcids i d’alcohol
d’altres. Unes aprenen a
utilitzar i fixar el nitrogen de
l’aire i altres a propulsar-se

a través de l’aigua inventant alguna cosa semblant a un motor, amb
anelles, coixinets i rotors.
També descobreixen
com compartir el seu
aprenentatge entre sí,
mitjançant el contacte i la
dissolució temporal de la
part de la paret de la cèl·
lula que està en contacte
amb l’altra per a permetre
l’intercanvi de petites
parts d’ADN. Aquests
intercanvis cooperatius
signifiquen que cada nou
tros d’aprenentatge va
quedant gradualment
a disposició de tots els
bacteris del planeta.
		
Fotosintetitzadors
Arriba un moment, no
obstant, en què l’èxit dels
fermentadors es converteix en la seva pròpia
ruïna. La seva població
s’estén fins al punt que
el seu consum excedeix
el ritme al qual els pro-

cessos de la terra creen
noves provisions de molècules alimentàries disponibles lliurement. En el seu
impuls per multiplicar-se,
els fermentadors creen la
primera crisis de població
a nivell global. La resposta
constitueix un nou gir d’innovació: la fotosíntesis.
Una nova classe de bacteris, anomenem-los fotosintetizadors, emergeix
amb l’habilitat de captar
l’energia solar i utilitzar-la
per partir les molècules
de diòxid de carboni i
aigua i així formar l’oxigen
i els sucres dels quals es
composen l’ADN i l’ATP i
les estructures cel·lulars.
Els processos químics de
la fotosíntesis alliberen a
l’atmosfera grans quantitats de nitrogen lliure i
oxigen com a residus.
Amb el temps, els fotosintetizadors transformen
una atmosfera pràcticament sense oxigen en
una atmosfera adequada
a les necessitats de la

ra s’assembla més a un verb. Repara, manté,
recrea i es supera6.
Coneixem la vida, no pel que és, sinó pel
que fa. Per comprendre i aprendre d’ella
hem d’acceptar el fet que no podem esperar
comprendre-la exclusivament en termes dels
seus components químics, elèctrics i materials. Hem d’obrir les nostres ments per comprendre-la amb els seus propis termes fins
i tot quan intentem mantenir el rigor i la
disciplina de la nostra observació i anàlisis.
Dins d’aquest esperit, mirem de més a prop
el que la vida fa a nivell de l’organisme individual de la comunitat biològica per veure
què més podríem aprendre del nostre potencial latent.
L’organisme
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La llavor conté el coneixement que la planta
té sobre si ha de ésser una espiga de blat, un
roure o una planta de tomata. L’òvul fertilitzat sap si el seu destí és ésser una salamandra,
una àguila o un home. Quan les condicions

vida animal pluricel·lular
major. 			
Respiradors
Al mateix temps però, la
producció d’oxigen en
grans quantitats fa que
l’atmosfera del planeta
sigui inestable, pràcticament combustible i això,
juntament amb altres
factors, té com a conseqüència una mort massiva. Així, es produeix una
nova crisi que amenaça
la vida i que a la vegada
estimula una nova ronda
d’innovacions.
La resposta més significativa a aquesta crisi ve dels
fotosintetitzadors, que
converteixen la crisi en
una oportunitat inventant
el procés de la respiració.
En aprendre a utilitzar
l’oxigen per a trencar les
molècules alimentàries i
així alliberar energia i matèria per al seu propi ús,
accedeixen a una energia que és 10 vegades

són les adequades, les cèl·lules internes de la
llavor o de la cèl·lula ou salten a la vida en un
procés auto dirigit de divisió i diferenciació
mentre s’involucren en un procés cooperatiu
d’absorbir energia i nutrients del seu entorn,
trencant els elements del que consumeixen,
i transformant-los en la seva pròpia matèria
viva a través dels processos de creixement i
divisió cel·lulars.
Tot i que cada organisme respon al seu propi
destí, el procés pel qual això es compleix està
lluny de ser passiu. Cada germen de vida espera les condicions adequades, el moment
més idoni, per saltar a la vida en el seu intent
per arribar a ser el que ha de ser. La planta
adapta la seva estructura i processos interns
a les condicions del seu espai disponible, els
nutrients, i els canvis d’estació; s’orienta cap
a al ombra o cap a la llum segons la seva
naturalesa, i crea les seves pròpies variacions
distintives dins de l’estructura que defineix
la naturalesa de la seva espècie. El mateix fa
l’animal quan s’adapta i ajusta la seva dieta a
les condicions del seu entorn, trobant noves
fonts dels nutrients que necessita i aclima-

major que la que estava
disponible a les formes
cel·lulars anteriors. El que
havia estat matant la vida
és ara el que li permet
rebentar d’energia.
Els organismes simples
unicel·lulars tenen ara
tres formes d’abastir-se:
fermentació, fotosíntesis
i respiració. Han passat
900 milions d’anys des
que els primers fermentadors van començar a
viure.
		
La vida es complica
Abans de l’aparició de la
vida pluricel·lular, els respiradors, en una època
d’escassetat d’aliment,
comencen a cruspir-se
als fermentadors, fins
que s’adonen que aporta
més beneficis mutus la
sinergia que la lluita. Els
respiradors veuen que si
es limiten a consumir tots
els residus dels fermentadors, i no a menjar-se’ls,
guanyen una provisió

permanent d’aliments. Al
mateix temps, beneficien
als fermentadors ja que
consumeixen les molècules d’oxigen que entren
en contacte amb la cèl·
lula abans que l’oxigen la
perjudiqui.
Amb el temps, alguns
d’aquests famolencs
fermentadors/respiradors
comencen a ingerir fotosintetitzadors. Novament
s’arriba a una acomodació. Més que ingerir
els fotosintetitzadors, els
fermentadors/respiradors
els incorporen a les seves
estructures cel·lulars.
D’aquesta manera, les
habilitats dels fermentadors, fotosintetitzadors i
respiradors es combinen
en una cèl·lula gegantina
amb un complex sistema
de reciclat intern capaç
de produir energia ATP de
les 3 formes. Això augmenta significativament
l’eficiència col·lectiva de
les cèl·lules compostes.

tant les seves funcions internes als recursos
disponibles. Els seus processos interns repel·
leixen i destrueixen els organismes forans
perillosos i reparen la carn danyada amb
una intel·ligència i adaptabilitat que està
molt més enllà de la capacitat de qualsevol
màquina humana.7
El més notable de tot és que aquests processos són el resultat autoorganitzat de les
eleccions auto dirigides d’innumerables
cèl·lules individuals i bacteris simbiòtics
que s’han unit en l’empresa cooperativa de
crear un ésser viu amb habilitats que estan
molt més enllà de qualsevol dels seus participants. Els nostres propis cossos són un
exemple d’això. Cada un de nosaltres és un
compost de més de trenta bilions de cèl·
lules vives individuals8. I aquestes cèl·lules
constitueixen menys de la meitat del pes
del nostre cos en sec. La resta està formada
per microorganismes com els bacteris entèrics i els llevats dels nostres intestins, que
fabriquen les vitamines que necessitem i
ajuden a metabolitzar els nostres aliments.
Aquestes criatures simbiòtiques són im-

Les super cèl·lules
La formació d’aquestes
super cèl·lules que es
va donar fa uns dos mil
milions d’anys en moltes zones de la Terra,
representa un exemple
fascinant d’una empresa
cooperativa amb èxit que
va sorgir a partir de la
competència més ferotge. Aquestes cèl·lules,
contenint el seu vici i cedint independència, van
explorar noves formes de
persistir i reproduir-se.
L’evolució continua...
A partir d’aquí es formaran
cèl·lules eucariotes, és
a dir, cèl·lules amb nucli,
que són els ciments de
totes les formes de vida
pluricel·lulars compostes.
S’obre el camí a una nova
fase en el procés evolutiu,
que es dóna quan algunes cèl·lules creades al
reproduir-se les cèl·lules
eucariotes no es separen:
es comencen a formar les

algues marines, creant la
primera vida pluricel·lular.
A això segueix la primera
vida animal pluricel·lular:
meduses i platelmints.
Sorgeix la primera vida
vegetal i comença a
evolucionar fa uns cent
cinquanta milions d’anys.
Les coses comencen a
moure’s a marxes accelerades a partir d’aquí,
quan cada espècie troba
el seu propi nínxol ecològic i s’adapta a ell dins
de l’ecosistema evolutiu,
i desenvolupa habilitats
que són específiques a
les seves pròpies necessitats. Noranta milions
d’anys més tard apareixen
els primers vertebrats.
Els homínids, els primers
antecessors dels humans
moderns, entren en escena fa 4 milions d’anys.

prescindibles per la nostra supervivència i
funcions sanes tant com les nostres pròpies
cèl·lules.9 Cada cèl·lula i microorganisme
és un ser individual i autodirigit per dret
propi, unit en una aliança autoorganitzada
que es renova constantment i que funciona, tant pel seu aspecte extern com intern,
com un ésser individual.
Al llarg de la vida, l’organisme renova les seves estructures físiques a través de la mort
i el reemplaçament de les cèl·lules. En el
cos humà, moren aproximadament 3.000
milions de cèl·lules cada minut, i cada una
d’elles és reemplaçada fidelment per una altra cèl·lula viva del mateix tipus. El tapís estomacal es reemplaça cada cinc dies, el fetge
cada dos mesos i la pell cada sis setmanes.
El 98 % dels àtoms del cos són reemplaçats
cada any10. Tot i així, la identitat, la funció
i la coherència de cada òrgan i del cos com
un tot es mantenen any rere any. El mateix
passa amb tots els organismes vius, i això és
una evidència poderosa de que cada ésser viu
posseeix una saviesa interna i consciència de
si mateix.
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Una altra de les fascinants qualitats dels organismes vius és la seva aparent capacitat de
desafiar la segona llei de la termodinàmica,
mantenint-se a si mateixos en un constant
estat intern de flux o desequilibri actiu
d’energia. Els motors mecànics de tracció
per calor requereixen una entrada constant
de calor per al seu funcionament. Quan es
retira la font de calor decauen cap a un estat
d’equilibri energètic i s’aturen. Per contra,
el sistema viu es manté en un estat continu “d’energia” en el que l’energia de desfet
d’una cèl·lula es converteix en font d’energia
per una altra. L’energia flueix de cèl·lula a
cèl·lula amb una pèrdua mínima. L’organisme és per tant, “capaç de treballar sense
una provisió constant d’energia, i fins i tot,
pot mobilitzar aquesta segons la seva voluntat, quan i on sigui necessària, i de manera perfectament coordinada11. Encara que,
dins de l’esquema més ampli, la vida si que
fa honor a la segona llei, ja que de tant en
tant necessita recórrer a fonts energètiques
del seu entorn per renovar les seves reserves
d’energia interna, reduint d’aquesta manera
l’ordre del seu entorn per auto mantenir el
seu ordre intern12.
Si bé la planta en la seva totalitat, o l’animal,
competeixen amb els de la seva pròpia espècie
o amb altres en pro dels seus recursos energètics externs, les seves cèl·lules internes i els
seus òrgans comparteixen lliurement les reserves internes d’energia segons sigui necessari
per a sostenir una funció sana del tot del què
depenen. Quan sorgeix un imprevist especial,
com en el cas d’una malaltia, lesió o necessitat
de fugir d’un predador potencial, els recursos
disponibles es dirigeixen instantàniament cap
a les cèl·lules apropiades. Si les reserves energètiques del nostre cos estan esgotades, els
teixits musculars es van desfent per aportar
energia al cervell i mantenir els processos metabòlics bàsics fins que hagi passat el perill i es
pugui aconseguir novament aliment per reabastir-los. És potser l’expressió màxima de la
capacitat vital de treball cooperatiu en equip.
No hi ha acumulació o concentració que afavoreixi els desitjos mesquins d’una part de
l’organisme per sobre de les necessitats més
immediates de l’altra. D’alguna manera, cada
cèl·lula sembla saber que la necessitat té prioritat sobre el desig.
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Ho descriu el procés pel qual les coses vives
mantenen la seva funció coherent:

L’estabilitat dels organismes depèn de que totes
les parts del sistema estiguin ben informades,
participin i actuïn de manera apropiada de
manera tal de mantenir el tot. L’ estabilitat orgànica queda per tant distribuïda al llarg del
sistema. (...) Aquesta és la naturalesa fonamental del tot orgànic (en oposició al tot mecànic)
on la cohesió global i la llibertat local queden
ambdues maximitzades, i cada part té control
en la mesura que té sensibilitat i respon13.
Tenim algun coneixement del sistema nerviós central, codis genètics, missatges químics
i camps de forces, però recentment hem
començat a comprendre els mecanismes
complexes i sovint subtils que fan possible
el desenvolupament i la coherència autoorganitzativa de la vida. No obstant, estem començant a captar la significació del fet que
a cada nivell i en cada pas al llarg del camí,
els éssers vius estan constantment prenent
milers de milions de decisions individuals
basades en respostes sensibles tant a les dades internes com a les de l’entorn. És mitjançant aquestes eleccions que la vida pren
forma amb coherència, aptitud, creativitat
i intel·ligència a través de processos que no
estaria en condicions de dominar o dirigir
individualment cap cèl·lula, cap organisme,
espècie o comunitat.
Com sigui que hàgim considerat el sistema
nerviós central com els sistema de control
o comandament del cos, es creia abans que
l’ADN treballava de manera mecanicista,
amb el nucli de la cèl·lula com una espècie
de centre de comandament preprogramat.
Excepte mutacions poc freqüents, es suposava que el gen individual era estable, que
contenia una quantitat discreta i afegida
d’informació, i que només es transmetia als
descendents directes.
Però els estudis actuals estan rebel·lant un
quadre molt més dinàmic. Els investigadors
estan descobrint que els gens són dinàmics
i interactius amb altres gens del genoma
(col·lecció de gens en una cèl·lula donada),
que poden canviar en resposta directa al seu
entorn o el del seu organisme, i que poden
saltar horitzontalment d’un organisme a un
altre per infecció, inclús entres espècies que
normalment no es creuen. L’evidència que la
vida està immersa en una continua reprogramació del seu codi genètic confirma encara
més l’habilitat que té la vida d’auto dirigir-

se amb creativitat. També suggereix el nostre
gran desconeixement sobre les conseqüències potencials d’alliberar organismes generats
per enginyeria genètica a l’entorn.
Comença a semblar que la coherència de la
vida no pot ser explicada mitjançant algun
mecanisme de control central o fins i tot per
la uniformitat estudiada i l’auto supressió
disciplinada d’un equip d’entrenament militar. La coherència de la vida és més aviat
el resultat de processos creatius que guarden
una astoradora semblança amb una gran orquestra de jazz en la que cada un dels músics
té la seva pròpia part i compta amb la possibilitat d’expressar-se de manera personal per
enriquir la melodia i l’harmonia de diferents
formes, que flueixen des de la profunda
consciència del tot i des del compromís amb
la seva integritat. El resultat és “un estat aparentment paradoxal que maximitza tant la
cohesió global com la llibertat local”14.
Quan més sabem sobre el que fa la vida,
més difícil ens resulta explicar la seva capacitat per mantenir la seva pròpia coherència
sense assumir la presència d’algun sentit de
si mateix a cada nivell d’organització -cèl·
lula, òrgan, organisme- en combinació amb
una habilitat de comunicació instantània i
adaptació mútua auto dirigida entre tots els
elements de l’organisme. Així, Elisabet Sahtouris conclou que és comú a tots els éssers
vius un sentit coherent de si mateix i que la
consciència pot arribar a ser, d’una manera o
altra, intrínseca a tota la naturalesa i als seus
processos. Ho sosté que lluny de ser un “objecte passiu a mercè de la variació de l’atzar i
la selecció natural”, la vida és un participant
actiu en el drama de l’evolució. Al respondre
constantment al seu entorn i transformar-lo,
participa de la creació dels futurs possibles
de les generacions futures15.
Biocomunitats
En biologia, una comunitat es defineix com
un grup de plantes i animals que viuen junts
dins d’una mateixa àrea geogràfica. Cada un
d’ells ocupa un nínxol ecològic definit per
la seva funció distintiva i la seva localització
física. D’aquesta manera, la funció del búfal americà era pastar i el seu hàbitat natural
eren les pastes de Nord Amèrica.
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Cada comunitat biològica (o biocomunitat)

engloba la saviesa acumulada de milions
d’anys d’aprenentatge adaptatiu. Cada una
funciona en molts aspectes com un gran
organisme. Si bé les parts individuals tenen
un abast molt major pel comportament
autònom que les cèl·lules de l’organisme
pluricel·lular, la funció del tot en última instància depèn absolutament de la cooperació
i integració de les parts. En un tipus de comunitat biològica, per exemple, “els arbres
serveixen de refugi pels ocells i els insectes,
les abelles pol·linitzen les flors, els mamífers
acumulen llavors en el ric fertilitzant que
són els seus excrements i després les distribueixen, els fongs i les plantes intercanvien
matèria, els sapòtrofs -des dels microbis a les
aus rapinyaires- reciclen, els ocells adverteixen dels predadors, etc.”16
La cadena de l’alimentació per la qual cada
comunitat funciona és un sistema auto contingut d’energia en el que les plantes viuen
de la llum solar, els herbívors de la vida vegetal i els carnívors es mengen als herbívors.
La destrucció de la vida per mantenir la vida
és una de les realitats de la vida. Tot i així, en
condicions normals, la vida consumeix vida
només per viure. Excepte entre els humans,
la vida rarament destrueix una altra vida per
plaer o per comoditat, o mata a un altre de
la seva pròpia espècie per venjança.
La comunitat biològica porta les estructures
i processos bàsics de l’organisme a un nou
nivell de funció. En particular, com plantejarem en el següent capítol, aquestes estructures i processos de la comunitat biològica
revelen les següents qualitats:17
(a)S’autoorganitzen a través de complexes
sistemes de retroalimentació d’informació
pels quals cada organisme i cada comunitat
component adapta el seu comportament a
les condicions i necessitats del tot. No hi ha
un control central i no hi ha jerarquia d’autoritats.
(b)S’agrupen en multitud de subcomunitats
auto contingudes de nombroses espècies,
que es sustenten sobre la base de l’energia
solar captada localment i funcionen com a
parts integrals de la comunitat major.
(c) Són inseparables del lloc en tant que estan exquisidament adaptades als detalls més
intrínsecs del seu hàbitat geogràfic. Mante-

nen les línies d’aprovisionament curtes situant a cada organisme prop de la seva provisió d’aliment, i aprofiten al màxim qualsevol
oportunitat que l’hàbitat ofereix per mantenir la vida de forma continuada, fins i tot en
les circumstàncies més inhòspites.
(d) No generen virtualment cap residu més
enllà de l’energia que es dissipa inevitablement. L’energia flueix constantment a través
del sistema i la matèria és reciclada constantment en tant que els desfets d’un organisme o espècie són consumits per altres com
aliment. El sistema manté un equilibri intern entre l’energia dissipada al seu entorn i
els processos de renovació pels quals la vida
vegetal del sistema capta l’energia solar i la
converteix en formes útils.
(e) Alimenten a una rica diversitat d’espècies
i cultures com a font d’elasticitat del sistema
i potencial creatiu.
El contrast entre una comunitat biològica
sana i l’economia capitalista global és completament revelador. Aquesta última està
planificada centralment per mega corporacions globals que no tenen lligams a un lloc,
ni coneixement o preocupació pel benestar
del tot. La seva funció depèn d’esgotar les
reserves de la Terra de la llum solar que va
existir en la antiguitat (combustibles fòssils)
i d’eliminar l’auto confiança que tenen les
comunitats individuals en l’energia i els materials. Aclapara als processos productius naturals dels ecosistemes locals amb químics,
i depèn de línies d’aprovisionament de milers de kilòmetres de longitud. Converteix
sistemàticament l’energia diferenciada i els
recursos materials del seu entorn en contaminació i deixalles que són inútils i sovint
tòxiques. I només resguarda aquells elements
de la diversitat biològica i cultural que li són
útils per generar beneficis immediats a les
institucions del món dels diners.
Simulacions autoorganitzades per ordinador
La ciència va començar a interessar-se per
l’estudi de com s’autoorganitzen els sistemes
vius només recentment, en part per manca
de les eines adequades per a portar a terme
una investigació rigorosa de processos tant
complexes. Les eines matemàtiques convencionals de la ciència són adequades a l’estudi

de la causalitat, la correlació i la probabilitat. Però són d’aplicació limitada en l’estudi
dels fenòmens que involucren la interacció
de grans quantitats de decisors individuals,
tals com els processadors de dades interconnectades, cèl·lules vives, insectes socials o
éssers humans, cada un dels quals reacciona
independentment a canvis constants i generalment impredictibles dins del seu entorn
distintiu.
En l’actualitat, els avenços en les tècniques
de simulació per ordinador fan possible modelar tals processos, que sovint ofereixen uns
resultats impossibles de predir simplement
a partir del coneixement de les condicions
inicials. D’aquestes simulacions, les més interessants exhibeixen una capacitat d’aprendre de la seva experiència i de desenvolupar
i aplicar habilitats de resolució de problemes
que els humans no les han programat.
Gran part d’aquest treball el desenvolupa
un grup de científics agrupats al voltant de
l’Institut Santa Fe de Nou Mèxic. Segons
explica Mitchell Waldropen en el seu llibre
Complexitat, estan “forjant la primera alternativa rigorosa al tipus de pensament lineal,
reduccionista que ha dominat a la ciència
des de l’època de Newton, i que ara ha arribat fins on podia en l’abordatge dels problemes del nostre món modern”18.
Un exemple de simulació simple és la del
comportament autoorganitzat dels ocells
que s’agrupen en estols. Cada ocell simulat
es programa amb tres regles simples: (1) mirar de mantenir la menor distància possible
dels altres objectes del seu entorn, incloent
els altres ocells; (2) mirar de fer que coincideixi la velocitat de cada ocell amb la resta
de la bandada; (3) mirar de moure’s cap al
centre de la massa d’ocells que estan al seu
voltant.
El programa de simulació no proporciona
una sèrie d’instruccions precises per tal que
els ocells s’organitzin en bandada. Qualsevol
conducta ha de sorgir de les decisions purament individuals de cada au. Tot i així, es
formen bandades cada vegada que es porta a terme la simulació, independentment
de com els ocells estiguin dispersos per la
pantalla del monitor al principi de la sessió. Una vegada formada, la bandada esquiva cada obstacle en el seu camí de manera
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fluida i natural, a vegades dividint-se i fluint
a ambdós costats de l’obstacle, per tornar a
formar-se una vegada superada la dificultat;
com si responguessin a un pla mestre19.
Aquestes simulacions s’han utilitzat per
comprendre sistemes cada vegada més complexes. Malgrat que no expliquen la vida, estan resultant ser una valuosa eina per comprendre el poder creatiu dels sistemes en els
quals molts decisors s’organitzen en tots que
són majors que les seves parts, sense utilitzar
la jerarquia. Aquest treball posseeix un gran
potencial per profunditzar sobre el nostre
coneixement de com la vida aconsegueix les
seves miraculoses proeses d’autoorganització, i al fer això, produir una visió més profunda sobre les nostres pròpies possibilitats.
Les parts, el tot i els tot-parts
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Generacions de físics han intentat reduir la
matèria a les seves partícules elementals basant-se en la teoria que les parts expliquen el
tot. La recerca ha portat a un descobriment
inesperat: les partícules més elementals que
hem trobat no són més que interconnexions entre coses. Amb paraules del físic Niels
Bohr, pioner de la teoria quàntica, “les partícules materials aïllades són abstraccions, les
seves propietats es poden definir i observar
només a través de les seves interaccions amb
altres sistemes”20. En contrast amb els supòsits de la física clàssica, les parts s’entenen
només en funció de les seves relacions amb
el tot major21.

Així arribem a sospitar que el món de la mecànica quàntica pot tenir alguna cosa més en
comú amb el món mecànic de la física clàssica. Ambdós tenen a veure amb les relacions i
l’interjoc evolutiu entre parts i tots, cosa que
suggereix que potser la clau per comprendre
tan la matèria com la vida està en desenvolupar
el nostre holon, a comprensió de les relacions.
Es va conformant una nova perspectiva de
les relacions entre el tot i les parts al voltant
del concepte d’holon, terme encunyat per
Arthur Koestler per a designar el que és simultàniament un tot pel dret propi i una
part d’un tot major22. Un àtom és un tot
en si mateix. Quan també forma part d’una
molècula es converteix holon, un tot-part.
La molècula que també és part d’una cèl·lula
és un holon, com la cèl·lula és part d’un òrgan, i així successivament. Aquesta jerarquia
de relacions del de l’àtom fins a l’organisme es coneix com a holarquia. Els conceptes de holon i holarquia són fonamentals per
comprendre la funció sana de sistemes vius
complexes, cosa que requereix que cada una
de les seves tot-parts mantingui la seva pròpia identitat i límits fins i tot quan funcioni
com a part del tot major23.
En efecte, la continua recerca de la vida per
aconseguir formes cada vegada majors de
complexitat i aptituds es dóna a través de la
unió d’entitats individuals en nous tots amb
noves habilitats. Això ha portat a Dorion Sagan a suggerir que “l’evolució afavoreix a les
poblacions d’individus que actuen de mane-

ra conjunta per recrear la individualitat a nivells cada vegada majors”24. La veritable clau
de l’evolució no és la competència, sinó més
aviat la cooperació.

kins és una anomalia patològica. Quan una
cèl·lula funciona com a part d’un organisme
major, redueix la seva tendència “mesquina”
a reproduir-se indefinidament29.

El físic teòric i filòsof de la ciència Fritjof
Capra ha observat que dos tendències aparentment oposades, “la auto afirmativa i la
integradora, són ambdues aspectes essencials dels sistemes vius”25. A través de l’autoafirmació l’individu assegura la seva pròpia
integritat essencial i manté la diversitat necessària pels potencials creatius del tot. Tot
i així, aquests potencials s’actualitzen plenament només a través de la integració. La
tensió dinàmica entre aquestes dues tendències és bàsica en els processos evolutius. Així
com l’autoafirmació pot tenir una dimensió
competitiva inherent, la integració depèn de
la cooperació en interès del bé comú26.

El dany de l’ADN, incloent els tipus que poden desencadenar una divisió incontrolada
de les cèl·lules, és un succés bastant rutinari
pel qual el cos ha desenvolupat varies línies de defensa. La primera acció defensiva
prové de la cèl·lula mateixa, que intentarà
reparar l’ADN danyat. Si la reparació no té
èxit, la cèl·lula està programada per cometre
un suïcidi, un procés anomenat apoptosis,
amb l’objectiu de mantenir la integritat de
l’organisme major. Com una mesura més de
seguretat davant el possible error, cada cèl·
lula té un mecanisme incorporat a la seva
estructura genètica, que limita el nombre de
vegades que es pot dividir.

El mutualisme és també un principi clau
per estructurar relacions sanes entre el tot i
les parts en els sistemes vius. Fins i tot quan
el tot exerceix influència sobre les parts,
les parts exerceixen influència sobre el tot.
Quan un holon dins d’una holarquia actua
en tant que tot, com en el cas d’una cèl·
lula cancerosa, és una senyal de patologia, i
aquest holon ha de ser eradicat per restaurar
el tot en la seva funció correcta27.

Si aquests mecanismes interns fallen, queden almenys dos línies més de defensa. Una,
per suposat, és el sistema immunològic, que
ataca als intrusos que venen de fora. Desgraciadament el sistema immunològic està en
desavantatge en tot allò referit al càncer, perquè és el cos mateix el que crea les cèl·lules
cancerígenes. En les seves etapes inicials, les
cèl·lules cancerígenes li ofereixen al sistema
immunològic poques pistes sobre la seva naturalesa maligna.

Quan les cèl·lules es tornen malignes
Les disfuncions dels sistemes vius ofereixen
una altra finestra que ens permet mirar dins
de la complexitat dels camins de la vida. El
càncer és especialment instructiu, per què a
diferència del virus, que és aliè al cos, succeeix quan les cèl·lules del propi cos es tornen
malignes i es converteixen en una amenaça
per a la seva supervivència28.
El cos sa té mecanismes interns que permeten que la taxa de reproducció cel·lular coincideixi amb la taxa de mort de cèl·lules del
mateix tipus, a través de complexes processos de comunicació intercel·lular. El càncer
es desenvolupa quan els gens crítics que controlen el creixement cel·lular estan danyats i
alliberen un procés de reproducció incontrolada que no té en compte les necessitats
del cos. Aquest aspecte del càncer subratlla
una de les qualitats més astoradores de la
vida. El gen purament mesquí popularitzat
per escriptors com el biòleg Richard Daw-

Com a última línia de defensa, el cos intenta
fer morir de gana a aquestes cèl·lules malignes. Quan creix el tumor inicial, cada vegada
més cèl·lules malignes queden aïllades dels
capil·lars sanguinis dels quals depenen per a
rebre les seves provisions d’energia i matèria.
Finalment, el seu creixement s’atura i queda
un tumor benigne i petit.
Fins a aquest punt les cèl·lules cancerígenes no
solen constituir una amenaça per a la salut de
l’organisme. Algunes cèl·lules cancerígenes, no
obstant, miren de superar agressivament les
defenses del cos en recerca del seu propi creixement il·limitat. Poden aprendre a desactivar
el gen que desencadena l’apoptosis, alliberar-se
del tumor original i moure’s a través de la corrent sanguínia per a establir nous tumors en
altres òrgans, alliberar una proteïna que activa
el creixement del sistema de vasos capil·lars,
i confondre al sistema immunològic emmascarant activament la seva pròpia naturalesa.
Oblidant la seva dependència de la salut del

71

cos, del que formen part, les cèl·lules cancerígenes van colonitzant cada vegada més parts
de l’organisme, expropiant l’aliment disponible i desbaratant la funció coherent dels òrgans
essencials fins que es destrueixen a si mateixes
al matar al seu amfitrió.
Tal com apunto al pròleg, el càncer és més que
una metàfora per la relació entre el capitalisme
i la empresa global amb el mercat i la democràcia. És un diagnòstic clínic. Pensem en el capitalisme com una codificació genètica defectuosa en el nostre sistema econòmic que fa que
les empreses individuals busquin el seu propi
creixement il·limitat sense tenir en compte les
conseqüències per a la societat.
El trasllat de la màquina a l’organisme, com
a metàfora que guia a les societats postmodernes, guarda la promesa d’una transformació en la consciència, la comprensió i les
institucions humanes, que és tant profunda
com la que resulta del canvi copernicà que
va constituir el concepte d’un sistema solar
amb centre a la Terra a un amb centre en el
Sol. Mentre la metàfora de la màquina ens
ha portat al llindar de l’autodestrucció, la
metàfora de l’organisme té la clau per a la
revolució ecològica a través de la qual descobrirem potencials en el nostre ésser i significat en les nostres vides, que és essencial en la
tasca de crear societats que responguin a la
crida de la vida.
Entre les moltes possibilitats, una de les
més fascinants i esperançadores es centra en
la evident capacitat de la vida d’autoorganitzar-se a través de processos basats en la
elecció cooperativa. Si bé la metàfora de la
màquina tendeix a legitimar l’organització
de societats sota el control de burocràcies
d’estat i corporatives per a protegir-nos de la
guerra hobbesiana de tots contra tots, la metàfora de l’organisme viu apunta les possibilitats de l’autoorganització cooperativa de
les societats humanes per alliberar potencials
creatius molt més enllà del que la majoria de
nosaltres s’atreviria a imaginar.
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Igualment fascinants són les implicacions
de la capacitat que té la vida de formar-se a
si mateixa passant a entitats completament
noves que són capaces de funcionar com a
éssers unitaris sense sacrificar la llibertat i coherència dels individus que les constitueixen.
Això planteja una idea realment revoluciona-

ria per a una espècie que ha passat gran part
dels seus últims cent anys destruint-se a les
sovint violentes lluites entre els que desitjaven la supressió de l’individu a favor de la
comunitat (comunisme) i els que rebutjaven
les obligacions de la comunitat a favor d’un
individualisme desmesurat (capitalisme). La
vida ens està fent veure que ambdós són extrems patològics. En efecte, la vida ens diu
que no hi ha conflicte entre la comunitat i la
individualitat; de fet, en un sistema viu sa, les
dues es recolzen i es reforcen mútuament.
La metàfora de l’organisme també ens porta a una nova comprensió de la naturalesa i
la centralitat del capital viu com a font de
tota riquesa real. El poder transformador
de l’organisme, tan humà com no humà,
és la font màxima de tot el que té valor en
l’assoliment del nostre propi ésser. Inclou
no només la totalitat del capital viu natural, pel qual el sistema de suport de la vida
del planeta es regenera contínuament, sinó
també el capital humà, social i institucional
pel qual utilitzem la riquesa del planeta viu
per respondre a les nostres necessitats, i pel
qual podem idealment arribar a prestar les
nostres pròpies habilitats característiques
per seguir avançant en el continu viatge de
la vida. El capital viu és la totalitat del coneixement utilitzable acumulat de la vida,
la seva capacitat d’elecció i la seva reserva
d’energia emmagatzemada; el potencial actiu de la vida per a crear i mantenir-se sota
formes cada vegada més complexes i hàbils.
La metàfora de l’organisme conté la clau per
a què aprenguem a viure més plenament i
competentment com un tot amb vida fins a
l’assoliment del seu objectiu major.
Com a humans, posseïm el regal de la vida i
el regal de la reflexió conscient. Com que la
vida té el poder d’escollir, la nostra capacitat
d’elecció és major que la de qualsevol altra
espècie. Hem d’utilitzar aquest poder per a
acceptar la vida com un mestre que ens guia
i per a desenvolupar les nostres habilitats en
l’art de viure amb una passió comparable a la
que ara estem dedicant a l’art de fer diners.
Utilitzar el nostre creixent coneixement sobre la saviesa de la vida per a recrear les nostres institucions econòmiques al servei de la
vida ha de ser un dels nostres objectius.
Traducció de Sandra Negre
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LA MODEL I MESTRA DE LEONARDO
Jordi Pigem

H

i ha llavors del futur que porten segles
esperant.

Leonardo da Vinci, el gran geni del renaixement, model de l’uomo universale, va ser
també un geni científic. Als seus quaderns
de notes, alguns dels quals encara no han
estat suficientment estudiats, trobem indicis de molts desenvolupaments posteriors
de la ciència moderna. A la vegada, però, la
seva atenció especial a les qualitats, al dinamisme i a la visió de conjunt converteixen
Leonardo en una possible font d’inspiració
per als nous enfocaments holístics i postmaterialistes.
Vegetarià de ment omnívora, Leonardo
s’endinsà en tot tipus d’àmbits: pintura,
escultura, arquitectura, geografia, cartografia, mecànica, geometria, astronomia,
anatomia, òptica, botànica...D’ on aprenia?
sobretot, de la natura. Als quaderns conservats a la biblioteca del castell de Windsor,
Leonardo elogia les «obres meravelloses
de la natura» (opere mirabili della natura)
i escriu que «mai es trobarà un invent més
bell, més senzill o més econòmic que els de
la natura, perquè als seus invents no hi falta
de res i res és superflu».
Durant segles, es va saber poc dels quaderns
de Leonardo, milers de pàgines amb textos
deliberadament críptics (escrits de dreta a
esquerra, de manera que s’han de llegir amb
un mirall) i desenes de milers de dibuixos
i gràfics. D’ ells en va sorgir el Tractat de
pintura, publicat el 1651 i únic text de Leonardo en circulació abans del segle XIX.
Espargits per Europa en col·leccions pri-

vades, els quaderns van ser sovint oblidats
i més de la meitat s’han perdut —encara
que algun podria redescobrir-se, com els
dos còdexs que aparegueren, entre polsosos
lligalls, a la Biblioteca nacional de Madrid
el 1965. A partir d’aquests quaderns, Leonardo havia plantejat publicar nombrosos
tractats que mai van veure la llum. Entre
ells n’hi havia dos sobre
matemàtiques (més un apèndix lúdic, La
geometria com a joc) i dos sobre anatomia
(inclòs un Tractat sobre els nervis, els músculs, els tendons, les membranes i els lligaments).
Les transformacions qualitatives són una
part essencial de la ciència de Leonardo,
que avui ressona amb els enfocaments sistèmics i la teoria de la complexitat. Leonardo
va descriure i dibuixar a fons els mecanismes del cos humà, però va deixar clar que
el cos és molt més que una màquina. Lluny
de convertir el món en màquina, va integrar principis orgànics i metabòlics en
els seus dissenys arquitectònics i urbanístics. No va veure el món regit per principis
abstractes ni per Déu, sinó per la incessant
creativitat de la natura. Va trobar ritmes
ondulatoris comuns a l’ aigua, la terra, l’aire
i la llum, i va reflectir la interdependència
i autoorganització que caracteritzen tot el
que és viu.
Els quaderns de Leonardo mostren que va
descobrir l’acceleració dels cossos en caiguda lliure i el si frontal del cos humà, va
inaugurar la dendrocronologia (datació a
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partir dels anells de la fusta), va anticipar
la dinàmica de fluids i l’explicació goethiana de per què el cel és blau, va intuir la
circulació de la sang i l’evolució geològica,
va constatar la tercera llei de Newton...
Galileu, Harvey i Linné van desenvolupar
les seves teories sense sospitar que algunes
de les seves troballes estaven ja descrites i
dibuixades als quaderns de Leonardo. En
les últimes dècades, l’ anatomia i la botànica de Leonardo han estat estudiades a fons,
però altres àrees del seu treball científic
continuen esperant l’atenta mirada dels investigadors —per exemple, els seus estudis
geològics i sobre dinàmica de fluids.

del genetista Sean Carroll, Endless Forms
Most Beautiful, es proposa precisament explicar la complexitat de les formes biològiques visibles mitjançant el que és simple i

Als seus estudis sobre el dinamisme i la
forma, amb la seva extraordinària capacitat
d’observar en profunditat i dibuixar amb
precisió, Leonardo reflecteix ressonàncies
entre fenòmens i processos aparentment
inconnexos. Amb això s’anticipava al científic sistèmic Gregory Bateson, incansable
cercador de patterns (patrons, pautes, ritmes) comuns a les coses. Al seu últim llibre,
Mind and Nature, Bateson preguntava:
«Quin és el pattern que connecta el cranc
amb la llagosta, l’ orquídia amb la prímula i
tots ells amb mi? i a mi amb tu?».

Hem après molt a través de l’especialització, però avui les fronteres entre l’art, la
ciència i el pensament semblen cridades a
fer-se molt més permeables. I aquí Leonardo pot ensenyar-nos alguna cosa.

Tota la biologia, va escriure el genetista
C.H. Waddington, «té el seu origen en l’
estudi de la forma». Però avui encara no
acabem d’entendre com s’originen les formes dels organismes. Una obra molt difosa

invisible. Amb tot, malgrat formular enginyosos mecanismes genètics, no pot
explicar la veritable complexitat d’aquestes
formes i només aconsegueix aproximar-s’hi
veritablement a través de metàfores artístiques (per exemple, referint-se repetidament
a la manera com l’ organisme és «esculpit»
pels gens i per les proteïnes). La forma, intrínsecament qualitativa, no es deixa reduir
a enfocaments purament quantitatius.

Leonardo tenia, com va assenyalar Gombrich, una «fam voraç de detalls». Dominava i admirava la geometria, però per a ell la
complexitat de la natura no podia reduir-se
a xifres i anàlisis mecàniques. Tanmateix,
un segle més tard, Galileu i Descartes afirmaran que només és real el que pot ser mesurat. Això ha permès fer avançar la mena
d’anàlisi precisa que associem
amb la ciència moderna, però també ha
creat un buit: tot allò que és qualitatiu no
existeix per a la ciència i queda reduït a

què redimonis és

détour

epifenòmens d’elements quantificables. El
filòsof Edmund Husserl va afirmar, cap al
final de la seva vida, que el que ell anomenava «ciència galileiana» (basada en reduir
el que és real al que és quantificable) ens ha
portat a «l’ eclipsi gairebé total del món
vital» i a la «pèrdua del sentit de la ciència
per a la vida». Potser la «ciència galileiana»
ens ha portat ja prou lluny i ara necessitem
una ciència més «leonardiana», una ciència
que sense deixar d’aprofitar el poder de
la quantificació mostri un interès genuí
pel que és dinàmic i qualitatiu. En aquest
sentit, la ciència postmaterialista podria
estar més en l’òrbita de Leonardo que en
la de Galileu. I si Galileu representa molt
bé el tipus d’intel·ligència que fins ara
teníem com a model (la capacitat lògicomatemàtica), podem començar a comprendre la intel·ligència holística i polivalent
de Leonardo amb les noves teories sobre
intel·ligències múltiples. De fet, Leonardo
sobresortia en cadascun dels cinc tipus de
ment o d’intel·ligència que actualment
Howard Gardner recomana desenvolupar:
disciplinada, sintetitzadora, creativa, respectuosa i ètica.

de la cultura moderna, una ment intemporal que ja hagués vist molt del que ara,
al segle XXI, comencem a entreveure. Al·
ludeixen a aquest saber intemporal els somriures serens i enigmàtics dels seus últims
quadres? En qualsevol cas, avui Leonardo
ens ajuda a afinar la percepció qualitativa
i holística que requereix la complexitat i la
bellesa del món.
Extret de Jordi Pigem, Bona crisi: Cap a
unmón postmaterialista (Ara Llibres, 2009)

Com fou possible Leonardo? En ell trobem
vestigis de Galileu i de Newton, de Vesalius
i de Harvey, de Linné i de Goethe, de Bateson i de Fritjof Capra. Com si Leonardo
fos un microcosmos de les generacions que
l’havien de succeir, una síntesi premoderna
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BONA CRISI.
CAP A UN MÓN
POSTMATERIALISTA.
Jordi Pigem
Ara llibres, 2009
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La disiminució progressiva de
la població d’abelles a França
(qüestió ampliable ja a gran
part del globus) degut a l’ús
generalitzat de pesticides i
en concret de l’anomenat
imidacloprida, així com els
termes de la lluita defensiva
realitzada pels apicultors
per desterrar l’ús d’aquest
fitofàrmac serveixen aquí
com a punt de partida per
realitzar un diagnòstic sobre
les possibilitats emancipatories
en un món enverinat on les
capacitats reactives pateixen
també d’aquesta intoxicació
generalitzada.
Així, quan l’enverinament
de l’escorça terrestre és
un cruel fet, quan la nova
“revolució verda” transgènica
complementa la seva
producció amb l’ús massiu
d’aquests tòxics, quan la
seva ingesta és nociva pel
conjunt dels éssers vius,
sempre pot dissimularse l’evidència d’aquesta
causalitat sota arguments
tecnicistes, reconduir la
protesta i reduir la veritat
despullada sota l’apel·latiu
de “reduccionisme cientific”.
Doncs quan la interrelació
entre la industrialització
de les activitats agrícoles,
l’hegemonia dels nous cultius i
les conseqüències per a la salut
animal i humana que aquests
proporcionen alteren no
només les activitats i relacions
tradicionals sinó la pròpia
condició humana ens trobem
davant d’una emergència que
condiciona també la necessaria
eclosió d’una força social,
conscient de la multiplicitat i
magnitud de la seva oposició a
aquesta catàstrofe.

“El projecte d’autonomia individual i col·lectiva no es una
utopia sinó un projecte històric-social que es pot realitzar,
res mostra que sigui impossible. La seva realització no
depèn de res més que de l’activitat lúcida dels individus i
dels pobles, de la seva comprensió, de la seva voluntat, de la
seva imaginació”
Cornelius Castoriadis

LAS POLÍTICAS DE LA
ECOLOGÍA SOCIAL:
MUNICIPALISMO
LIBERTARIO
Janet Biehl i Murray Bookchin
Virus Editorial
Janet Biehl, en aquest
breu resum de les idees del
municipalisme llibertari,
aconsegueix, amb un llenguatge
clar i entenedor, fer-nos partícips
del pensament polític de Murray
Bookchin, pare de l’anomenada
“Ecologia social”.
Per una banda, el llibre posa al
nostre abast exemples històrics
d’autoinstitució i democràcia
i evidencia l’expropiació de la
política per part de l’estat. Ens
explica el procés intencionat i
violent de l’Estat-nació contra
les ciutats lliures medievals
i fa palès que la política s’ha
convertit en “art de governar”,
això és, l’art de sotmetre al poble
a la voluntat dels poderosos.
Per altra banda, Murray
Boockchin tracta de donar
respostes a aspectes que sovint
són qüestions controvertides
o font de debat en el si de
moviments i persones que
apostem pel canvi sistèmic:

com es prenen les decisions
en una assemblea? Fins a quin
punt s’ha de participar en
l’estructura política establerta?
És la creació de cooperatives
una via per a transformar la
societat? Quin paper tenen
el lideratge i els intel·lectuals
públics en el canvi social?
Malgrat que el municipalisme
llibertari aposta per un procés
de transició cap a una altra
societat, l’estratègia proposada
es centra principalment en
l’àmbit polític i resulta molt
vague en relació a altres
àmbits, sobretot l’econòmic.
Com pot ser que precisament
sigui l’aspecte econòmic,
fonamental per construir
una nova societat, el menys
desenvolupat en la proposta?
Aquest fet té a veure amb
la suposició que en una
societat de la post-escassetat
no existiria la desigualtat
econòmica i la distribució de
recursos deixaria de ser una
qüestió a resoldre, per tant,
no caldria esbossar un nou
funcionament econòmic. Però
com arribarem a la societat
de la post-escassetat? Segons
el municipalisme llibertari,
desenvolupant al màxim les
forces productives, cosa que
justificaria l’espoliació de la
natura per entrar al regne de
la llibertat. Com sabem que
ens dirigim a una societat de
la post-escassetat? Ho sabem,
perquè podem conèixer

la dinàmica històrica, que
inevitablement comporta un
Progrés cap a la racionalitat i la
llibertat.
L’estratègia del municipalisme
llibertari per tant, és fluixa en
diversos punts i polèmica en
alguns altres. No té en compte
que no ens dirigim cap a una
societat de la post-escassetat
sinó que més aviat caminem
cap a l’escassetat de recursos
bàsics, i per tant les propostes
de funcionament econòmic
alternatiu que ens parlin
de com es distribueixen els
recursos de manera igualitària,
són més necessàries que mai.
No té consciència que no hem
d’explotar la natura al màxim
per alliberar-nos de l’escassetat,
sinó reintegrar-nos amb ella
per aprendre a viure-hi amb
harmonia, en un planeta amb
recursos limitats. Per altra
banda, és evident que davant
la crisi multidimensional
actual és bàsica una transició
en tots els àmbits, no només
en el polític i que a més, no
existeix una dinàmica històrica
auto-dirigida, sinó que la
història la construïm nosaltres.
En relació a aquestes crítiques,
la proposta de la Democràcia
Inclusiva és capaç d’aportar
llum a les qüestions no resoltes
pel municipalisme llibertari,
i en aquest sentit, és una bon
intent de superar els seus
clarobscurs per ajudar-nos a
visualitzar el funcionament
d’una nova societat en tots els
àmbits, així com la transició
progressiva cap a ella.
Laia Vidal
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Democràcia Inclusiva:

construïm una nova societat

La Democràcia Inclusiva és el projecte per a la democràcia política, econòmica, social i ecològica, en altres paraules, una forma
d’organització social que reintegra la societat amb l’economia, la
política i la natura. Aquest projecte és el síntesi així com la superació de dos grans tradicions històriques: la democràtica clàssica i la
socialista/autònoma, prenent en consideració elements dels moviments ecologistes radicals, feministes i d’alliberament del sud. La
democràcia inclusiva és una forma d’organització social que no
és vista com una utopia sinó probablement com la única forma
realista de sortir de l’actual crisi multidimensional.

Tota la informació en català i castellà sobre aquest projecte a:

www.democraciainclusiva.org

