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En aquesta penúltima d écada del segleiresulta ja -évident, pe r a

qualsevol observador de qualsevol ideologia, ,que estem vivin.t....,
una profunda crisi deIs fonaments de la nostra civilització que
aÍI2CEa-radicalment les esferes política, economica, social i eco-,
loglca, rrrs rs-ambi ts deIs comportaments més íntims,
de l'indivi~u i de la vida privada.L'orgullosa societat indus
~, qualificada ja per alguns com-soéiet~t post-industrial, .
que es va assentar en la teoria optimista i acrítica del progrés
ininterromput, linial i sempre ascendent, ha anat vivint)desde
final s de la segona guerra mundial, signes eloqüents i inquie-
tants d'un difús malestar col.lectiu.
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Aquest malestar va cristal.litzar espectacularment en la viso>
tosa crisi -Social i cu - ral 68 i es va cronificar sordament
a-partlrCfe la dramatica inflexi6 del creixement economic i de
l I equilibri ·social pr-uauJ.:Garran de la crisi que es manifesta
especialment des del 1973, i que va estroncar definitivamant gual

, " __ sevol poss ibili tat d 'op t.i misme ingenu davant del futur. -
.rr:i '\l'~~ La crisi ecorióm i ca en les societats desenvolupades, la miseria
~. _~-cr ó.n.i ca i E,Oldesempar de les nacions subdesenvolupades i amb eco-
()n»O~~omies dependents, la pla.ga de.,lI atur ~rreductible, la Eressió con
\ '-"V y-t sumista que fetitxi tza els ob j ect.es i genera perpé tuarnérrt noves n~
A0A~ ~ ceSSitats, l'angoixa indulda per la carrera armamentista, la instr~I~J' mentalització de la ciencia al servei deIs poders destructius o

egolstes, e~~víssims i sovint irrev~rsibles danys produl~s al,
~ medi ambientnaturaI pel nostre model soclal, alXl com la aesertlt@ ~ó ders camps T-Ia degrada ció de la vida urbana a les ciutats,
~ són alguns deIs factors que més negativament incideixen, en la cc:ms-
~ ciencia deis ciutadans, creant un clima d'inseguretat l d'angolxa,

plasmat en índexstan eloqUents com l'increment de la delinqUencia,

[
' ~mb l'aparic~ó de noves forme~ delictíves, i l'ex~ensió de les ~~-

Iermetats pSlqulques, en partlcular del "stress" l de la depreslo.

6J\Y~ Les ideologies i els models socio-polítics miméticament heretats
- " del segle XIX ja no són capa90s de donar resposta a molts problemes
~ nous i acuciants, tant de la vida pública com de la vida privada i

quotidiana, tant del món del treball com de l'administració de l'oci

Tanma t~ix,; lés .últimes dEkades han vist aparEhxer nous coneixe
ments i_instrUtllents científics i tecnoIoglcs que prometien inc'l':"-
dir aluna forma altallent pOSl iva en el progrés ec~nGmic i social.
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.~ En el camp de l'electronica, de la informatica, de la bioquímica,

de l'enginyeria genetica, .de la cibernetica i de la telematica,
per exemple" s'han prodult innovacions es~ectaculars qge en teo-
ria podrien constl ulruna gran contribució_a d~senvolupament i

~ dl al benestar físic i psíquic de l'home.

~ ,_.~) En molts casos, pero, aquests aven90s científics i tecnologics
'\\J'\t\~- \)AoX("1íantrobat aplicacions practiques que contr:adiuen l I afLaricame nt;
~~-l o l'aprofundiment de la democracia social i incrementen la con-

centraci6 del poder enman~d'elites privilegiades o de llEstat.
Valguin els exemples de les-noves indústries culturals transnacio
nals i transmediatiques, propietaries d'eficacíssims megamitjans-
de comunicació planetaria al servei deIs seus interessos, o la
creaci6 de sofisticats i devastadors enginys bel.lics que incre-
menten el poder terrorífic de l'arsenal atomic custodiat pel po-
der militar. Fenamens d'aquesta naturalesa qUestionen el paper
de la ciencia i de la tecnica en la societat actual i revelen els



equívos que es deriven d'una noció
raula "progrés".

1 Davant d'aquesta ro unda crisi de '-~ ~~~a~tiga
, amb -especla uresa les c]a.s..s..e.s.-..,~t:i-l-a-);S":""'~lesclasses mi tges, i

qú~ margina sec"tors cada vegada mésamples de a població, hem
~ decidit obrir un espai de reflexió co] .]pctjya i convocar un ample

~

(;.i~ebat interprofeSsiori:al i interdisciplinari que ontribueixi a un9-
clarificació ideologica de vocació progressista i ocialista.

J ..~ Creiemque, en aquesta hora difícil de recerca 'identitats,
~ el triangle territorial catala, pont llatí entre les ~ultures fra~~® cesa, ltaliana i castellana, pot exercir un paper cabd ,1 en l'ofer\ S;. ta d'una alternativa cultural progressista i me lterrani

La seva ubicació, la seva cultura i la seva historia, fan de
Catalunya un esglaó clau, entre el NOrd industrial i el Sud prefe
rentment agrícola i orientat cap a la natura, un país de síntesi-
i d'integració, amb l'amplitud tolerant propia de la civilització
mosaIc del Mediterrani.Per aixó, pensem que en aquest ambit pot
prendre cos, com a fru~~mcbat coI.lectiu meditat i'r~gorós,

,~erQA¡,.=c8J3.hlilia 1 ] socia;t de olsseny progressista, imaginatiu
~no'dogmatic, arnb profunda visió de futuro ~i, d,es de Catalu~a,
som capa~os de Jugar aquest_paper, estanca dg~ant. GLl...R.pra l'única~
~a seriQ§f& al gran repte Que coro a,..pobletenim plantej~: •

.-:"l.ii::::t+ sEra 'bonstrucció nacional. Un objectiu que, fora d'aquestes
c08rdenades, pot convertir-se en un entreteixit de nostalgies rey,
gressives i d'idealismes ingenus, un foc d'encenalls susceptible
de totes les manipulacions.

En aquest objectiu, ens proposem desenvolupar un debat obert
i interdisciplinari sobre els grans temes que ens plantegem en
aquestes darreries de segle, des dels derivats de la crisi i el
procés de canvi científic i tecnologic fins als relacionats amb
la vida quotidiana, tractant d'imbricar i relacionar els diversos

__ ~rups interessats en cada tematica, que es troben sovint isolats.

Pensem que aquesta reflexió col.lectiva pot contribuir a un
treball de conjunt de tots els sectors qve avui estan interessats
en la formulació d'una alternativa socialista,per a la Catalunya
dels anys 80.
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El nostre projecte, doncs:¡ vol també esdevenir una alternativa
exemplar al pragmatisme rutinari i conservador de l'actual Govern
catala, i vol constituir una base solida on es pugui basar un pro-
jecte de oonstrucció nacional i progressista per a la Catalunya
d'avui, oberta i encarada vers les grans transformacions que han
d'acompanyar el canvi de segle.

Ens proposem, en fí, elaborar a partir d'aquesta discussió,
materials que puguin ser útils a -I'hora de formular una proposta
Programatica per 11 autogovern cet aLá",


