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Segons l’Informe de la Comissió Mundi-
al sobre medi ambient i desenvolupa-
ment (1987), el “desenvolupament
sostenible és el desenvolupament que

satisfà les necessitats del present sense com-
prometre la capacitat de les generacions futu-
res per satisfer les seves pròpies necessitats”.

‘DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE’ I ‘SOSTENIBILITAT’
s’han convertit en termes de moda i política-
ment correctes a costa de desvirtuar els seus
continguts crítics, incloent-hi els que impli-
quen la definició que encapçala aquest arti-
cle i els principis de la declaració de Rio de Ja-
neiro de 1992, referents que s’utilitzen so-
vint quan s’al·ludeix a aquests conceptes. La
creixent reducció del desenvolupament sos-
tenible a les seves dimensions ambientals,
tant en el marc del discurs polític com en el
de molts moviments de l’activisme ambien-
tal, deixa de banda les dimensions ètiques,
polítiques, socials, econòmiques i culturals
de la sostenibilitat, amb la conseqüència que
obstaculitza les alternatives per a la cons-
trucció de societats equitatives políticament,
social, econòmica i cultural i, per tant, “sos-
tenibles” en el seu sentit genuí.

ELS DARRERS ANYS HA CRESCUT la sensibilització
en relació amb els problemes ambientals.
Mentre no siguem conscients, però, de la re-
lació entre els problemes ambientals i la ne-
cessitat de canvis qualitatius profunds en
l’actual model econòmic, polític i social,
aquesta sensibilització és un maquillatge que
no ataca les arrels del problema i, per tant, no
és res més que, en el millor dels casos, un pas
preliminar per solucionar-lo.

L’IMPERI DEL MERCAT GENERA EXPLOTACIÓ de la
força de treball, crisis econòmiques estructu-
rals, injustícia social, corrupció política, pèr-
dua de la diversitat cultural i degradació am-
biental. Les polítiques econòmiques anome-
nades neoliberals (que no tenen res de

liberals atès el seu caràcter oligopolista i mo-
nopolista) impulsades pels governs (tant si
s’autoqualifiquen de dretes, de centre o d’es-
querres) no responen de cap manera a la idea
de desenvolupament sostenible. La reduei-
xen sovint a les qüestions ambientals, la qual
cosa oculta i impedeix plantejar les altres di-
mensions de la sostenibilitat i, per tant, la re-
cerca d’alternatives al model vigent. A més,
tampoc les qüestions ambientals són prou
ateses.

LA URGÈNCIA D’UN CANVI DE PARADIGMA econòmic
comporta la necessitat de deixar d’identifi-
car desenvolupament amb creixement eco-
nòmic: no podem continuar creixent. Si no
volem esgotar els recursos del planeta i volem
que el 80% més pobre de la humanitat pugui
donar satisfacció a les seves necessitats bàsi-
ques (requisit indispensable del desenvolupa-
ment sostenible), el 20% més ric ha de decréi-
xer. La tesi de la coresponsabilitat de tots els
països en la conservació de la natura defuig la
responsabilitat històrica dels països industri-
alitzats en els problemes que avui afecten el
medi natural i els desequilibris globals.

EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE TÉ COM a objec-
tiu la construcció de societats equitatives, i
el mitjà per assolir-les només pot ser la parti-
cipació de tots en la presa de decisions, la
qual cosa requereix una distribució equitati-
va del poder. Si volem transformar les nostres
societats en societats sostenibles és indispen-
sable desenvolupar la consciència de la neces-
sitat d’una transformació profunda del model
vigent. Aquesta és la funció que correspon als
nous moviments socials si volen superar el
paper actualment exercit pels partits polítics
i els sindicats. Hauríem de prendre conscièn-
cia que el nostre model social, econòmic i po-
lític és insostenible i que, si volem sobreviu-
re com a espècie i desenvolupar-nos com a és-
sers humans, no només un altre món és
possible, sinó que és necessari.

Jordi de Cambra Càtedra Unesco de desenvolupament
humà sostenible. Universitat de Girona

Sostenibleoinsostenible?
“El desenvolupament
sostenible té com a objectiu
la construcció de societats
equitatives, i el mitjà per
assolir-les és la participació de
tots en la presa de decisions, la
qual cosa requereix distribuir
equitativament el poder”

Serveiskafkians

L’altre dia el tècnic que em
repara el televisor va tornar
a casa. S’havia espatllat per
enèsima vegada un petit
aparell l’ancestre del qual
feia anys que funcionava
perfectament bé. A la pre-

gunta de com era possible
que aquell petit giny s’ava-
riés de manera tan reite-
rada, em va respondre ben
seriosament que el proble-
ma era la globalització. I a
més em va concretar que,
quan aquestes peces es
feien a Alemanya, dura-
ven anys, però que ara es
feien en països del Tercer
Món i no tenien cap garan-
tia. Em vaig quedar literal-
ment de pasta de moniato,
perquè, si haig de ser
franc, no havia pensat en

la pèrdua evident de quali-
tat dels serveis en aquests
termes.

Primer vam entrar en la
cultura dels estris d’un sol
ús –cosa que per ella ma-
teixa ja era angoixant i
terrible–, i pel que sembla
ara fem camí cap a la cul-
tura del “no funciona i has
de callar perquè és així
com van les coses”. S’es-
patlla el telèfon? Doncs
acabes barallant-te amb
una màquina que et fa
preguntes a mesura que

prems l’asterisc o el nú-
mero que et mana. De fet,
has entrat en un laberint
sense sortida que sovint
duu a penjar l’aparell i a
respirar profundament
per mirar de superar l’ab-
surd. I el mateix passa
amb les reclamacions a les
companyies d’aviació i
amb qualsevol altre recurs
amb els ordinadors, i un
llarg etcètera.

En el món modern som
uns consumidors sense
drets, uns Robinsons per-

duts en la selva telefònica
o virtual, uns condemnats
a queixar-nos sense que
ningú ens escolti, cada dia
més aclaparats pels petits
artefactes fabricats no se
saps on i que, senzilla-
ment, no funcionen. Vivim
encadenats a la reparació
continuada sense cap ga-
rantia d’èxit, a serveis
cada dia una mica pitjors i
a preus abusius, a no tenir
drets… Ja sé que exagero,
però veritablement Kafka
va ser un precursor…

EN DIRECTE

El nostre
Pla de
cada dia

Genís
Sinca

Gràcies a l’Enric Vila fa dues
nits que no acluco els ulls.
M’ha caigut a les mans, en
primícia i per un amic, El
nostre heroi, Josep Pla, lli-
bre necessari, sincer, me-
ravellós; la primera vegada
que algú traspassa per fi
de manera plena, com-
pleta i sense complexos, la
cortina de fum al voltant
de la vida i l’obra del de Pa-
lafrugell, sense la incom-
petència, la immaduresa o
com se’n vulgui dir que fa
que encara alguns arrufin
el nas davant de la figura
descomunal de Pla, tan es-
fumada pels tòpics, la mor-
ralla política, l’enveja, la
gelosia. Com explica Vila
en aquest recorregut bio-
gràfic d’alta dificultat, en
forma d’original dietari,
l’autor empordanès ha
estat sempre “un ase dels
cops molt agraït”, quan
precisament “Pla és
l’autor català que ha car-
dat més”, reflexió profun-
díssima, colossal en tota la
seva superficialitat.

Perquè, agradi o no, el
temps posa tothom a lloc i
pertany a la nostra gene-
ració entendre en el seu
valor real (esforç destaca-
ble de Vila, gràcies!) les
subtilitats, matisos, cir-
cumstàncies i decisions
d’una vida tan enrevessa-
da, per reivindicar amb
contundència i d’una ve-
gada per totes l’autèntic
tresor que suposa tenir un
escriptor que permet
obrir-lo a qualsevol pàgina
sabent que t’atraparà a
l’instant. Una obra tan
considerable en volum i al-
çada que, en efecte, quan ja
estàs fart de passar nits
avorrides, només has de fer
que triar un llibre del pres-
tatge i ficar-te al llit amb
Josep Pla; adonar-te que sí,
que és l’autor català que ha
cardat més, i de bon tros.

Jordi
Coca

JORDI SÀBAT

Escriptor i
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Escriptor i
prof. emèrit
de l’Institut
del Teatre
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