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PRESENTACIÓ
El subjecte tradicional, com a científic o tècnic veu els ens humans des de fora, exercint el paper de
l’observador aliè a l’objecte d’estudi; com a ciutadà, “manifesta el seu interès per la realitat mitjançant articles
polítics, l’afiliació a partits o a organitzacions de beneficència, i a través de la seva participació en les
eleccions. Tanmateix, no integra en la seva persona ambdues conductes –i altres formes de comportamentmés que, en el millor dels casos, per mitjà d’una interpretació psicològica. Aquesta manca d’integració i de
coherència social està destruint el subjecte en les seves arrels més fondes”. (Horkheimer, “Teoria tradicional i
teoria crítica”, 1931.)

En la cita que encapçala aquesta presentació, el pensador alemany ja ens advertia que un subjecte escindit,
que no integra la raó instrumental (tècnica o científica) a la raó social i comprensiva, acaba alienant-se,
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empobrint-se, embrutint-se .
Setanta sis anys després, aquest subjecte escindit encara no ha resolt la seva relació amb l’entorn: era de
preveure!
L’aplicació d’una estricta raó instrumental en vers la gestió dels recursos naturals –i darrerament també
culturals i socials- havia de ser per força també insostenible.
A nivell col·lectiu, però, aquest subjecte escindit, ha aconseguit justificar, al llarg dels anys, aquest engany: el
preu ha estat una societat cega i absolutista pel que fa la cerca de progrés i benestar social. Una societat
que, al servei d’un pretès progrés social o econòmic, no vol veure límits a la depredació dels recursos
naturals, que gosa mercantilitzar la bellesa d’un paisatge, la capacitat de divertir-nos o, fins i tot la identitat
d’un poble. Una societat contradictòria: que intenta reproduir el que li neguem a la naturalesa (parcs temàtics,
museus); que protegeix el que destrueix (parcs naturals, reserves integrals, espais protegits); que ven el que
no li és propietat per a fer més propietat (aigua, sòl i energia); que fa banal el que hauria de ser creatiu (oci i
cultura). Una societat, en definitiva, que en comptes de recrear-se en la natura i la cultura les recrea com a
oci o negoci. Una societat que “coixeja” en termes de modernitat i que sembla anar a la deriva.
A Dialèctica de la Il·lustració, el mateix pensador alemany, uns anys més tard afegia: “la raó i la civilització
alliberen del mite, de la dependència de la natura i de la barbàrie; però quan esdevenen absolutistes, es
converteixen en mite, dominació i barbàrie tecnificades”. Tampoc semblen haver canviat gaire les coses...
Però la metàfora del subjecte escindit no solament ens al·ludeix un subjecte mancat i embrutit culturalment,
si no també cegament insostenible.
La interdependència dimensional que dóna sentit a aquest mal tractat concepte de sostenibilitat, posa
justament de manifest la mancança del nostre individu: la seva insostenibilitat sembla ser la justa mesura, el
reflex, de la seva escissió.
Per a què publicitar prestigiosos informes globals sobre la sostenibilitat del nostre planeta si els nostres
governants i polítics només s’atreveixen, en els millors dels casos, a fer de la necessitat virtut? No ens
enganyem, no es faran polítiques més sostenibles si els destinataris d’aquestes continuen essent els
mateixos subjectes escindits: l’empresari veurà en la sostenibilitat l’oportunitat de ser més competitiu, el
polític l’avantatge de ser més popular o legítim, el tècnic o científic la rellevància d’observar una pèrdua
general de biodiversitat...però, l’individu, en la seva vida quotidiana, en la seva forma d’actuar continuarà
preguntant-se perquè ha de ser més sostenible.
Es fàcil atribuir les culpes d’aquest desgavell cultural a la febre neoliberal i mercantilitzadora que “pateix”
aquest nou monstre anomenat “globalització”. Ja ho sabem: no es pot matar tot el que és gras i el nostre
monstre té molta gana...
Però, de què ens serveix acusar el sistema quan és aquest el que ens acusa? De que ens serveix proclamarnos “antisistema” si no ens imaginem un altre sistema? La metàfora del subjecte escindit també sembla
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Adorno, uns anys més tard, també ens deia: « Auschwitz comença allà on algú mira un escorxador i pensa : només són animals». I el
problema és que cada vegada són més els que passen per l’escorxador i menys els que s’ho miren...
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indicar-nos el dilema. Com podem construir i crear alternatives (transformar) si els nostres referents semblen
venir-nos “administrats”, per no dir imposats?
Per tot això, al meu entendre, parlar d’una nova cultura del territori és també parlar d’una nova cultura del
subjecte humà. Una nova cultura en relació a allò que l’envolta, diguem-li, o no, territori. Parlar d’una nova
cultura del territori és admetre, en definitiva, l’oportunitat d’una revolució cultural que alliberi l’individu de la
cruel servitud a què sotmet el seu territori i els seus congèneres, és a dir, a la que ell mateix se sotmet. Una
nova cultura del territori hauria d’oferir l’oportunitat de construir progrés des de la creativitat i l’alteritat, però
sobretot des de la solidesa d’una participació plural i conscient.
Aquest primer informe de l’Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines (OSCG), s’adreça a un
subjecte que vol ser complet i participatiu, a uns homes i unes dones amb capacitat de comprendre i
relacionar les dimensions de la sostenibilitat fins a trobar-ne el seu potencial d’autonomia i progrés. El tècnic
o científic hi veurà, és clar, imprecisions o mancances; el polític, discreparà en valoracions o judicis,
l’empresari hi trobarà oportunitats i amenaces, però en definitiva, el lector d’aquest informe, tindrà la
possibilitat de reflexionar sobre el model de societat i progrés que, conscientment o inconscientment, està
construint. Potser, haver-me referit a la teoria i pensament crítics, pot haver fet pensar al lector que he volgut
fer una lectura molt pessimista de la situació. En absolut. Penso però, que el qüestionament de pràctiques i
creences, que sempre comporta la construcció d’un nou paradigma, només té sentit si parteix d’una actitud
crítica i reflexiva, que no pessimista. Aquest primer informe de l’OSCG vol ser una primera aportació en
aquest sentit crític, vol ser, en definitiva, una primera eina per a la reflexió individual i col·lectiva.
Però crec que aquest informe també pot servir per a alguna cosa més.
De tot el que he dit fins ara, penso que es deriva un principi important: sostenibilitat i autonomia haurien de
ser les dues cares d’una mateixa moneda. En tant que paradigma a construir, una cultura sostenible
requereix l’acceptació de l’alteritat, la il·lustració amb experiències properes o llunyanes, antigues o
contemporànies, la participació reflexiva de tots i totes. En tant que projecte d’autonomia, la construcció
d’una cultura i civilització sostenibles ens hauria d’engrescar, com no?
Tot procés de construcció cultural, com a procés de transformació, engrescarà (i es materialitzarà) si esdevé
creatiu, estimulant, propositiu: alliberador però alhora positiu. Aquest informe té, al meu entendre, la virtut
d’orientar un projecte d’autonomia; de suggerir-nos noves pràctiques i formes de fer que ens engresquin,
com a ciutadans o institucions. Per això penso que aquest primer informe de l’OSCG i del CST també és, en
definitiva, una primera crida a participar en la construcció d’una nova cultura del territori.

Àlex Casademunt i Monfort
President del Centre per a la Sostenibilitat Territorial
Girona, 5 de juny 2007
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