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Una aposta per la simplicitat radical
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E

ls canvis que podeu observar en aquest
número d’USERDA, la revista catalana
pionera del pensament ecologista, són una
clara aposta per la simplicitat radical. Hom ha de
tendir a ser coherent amb el que predica. Per això,
aquest número 14 de la nostra publicació apareix
amb un canvi de disseny gairebé absolut que, com
podeu veure, afecta els tipus de lletra,
l’encolumnat, les capçaleres i el nostre propi i
històric logo, entre d’altres. Hem passat de l’esclat
dels primers tretze números d’aquesta segona
època, a la sobrietat que exigeixen els nous temps
que ens toca de viure. El pare de la criatura, el
nostre dissenyador i artista, en Carles Vallalta, està
content que li haguem acceptat la proposta,
després de l’encàrrec que li vam fer fa temps. Es
tractava, des del Dia del Sol de 2004, que
reaparegués USERDA amb un cert toc de

trompetes, per l’alegria que ens causava a tots
plegats –els antics lectors, i els nous de la mà d’El
Triangle–, i ara, passat aquest primer any, i amb els
ulls posats en la consolidació de la publicació, dels
webs (userda.com i l’Ecodiari) i del propi
Col·lectiu Userda (Associació Catalana de
Comunicació Ecologista), toca d’adaptar el
pensament a la forma de presentar-nos davant la
comunitat catalana. El disseny del nou logo –d’una
sobrietat extrema– respon a aquest repte. Deixeunos, però, que retem homenatge al pioner logo
que fins ara ha estat present i que continuarà
estant-ho aquí sota mateix, en la secció de crèdits.
Amb aquesta aposta i aquest repte, i amb el
suport insubornable d’El Triangle, esperem
continuar vivint de forma sostenible i respectuosa
amb les nostres lectores i lectors, als quals agraïm
el seu suport i estima.

L'editorial Ecotopia publica
Energias Libres-II.

1980 , Setembre
Apareix el llibre El sindrome
nuclear: el accidente nuclear de
Harrisburg y el riesgo nuclear en
España, de Santiago Vilanova.

1980 , 25-28 Setembre
Congrés de metges i biòlegs de
llengua catalana celebrat a Reus.
La segona ponència dedicada a
«Ecologia i Salut» estudia amb
detall els problemes de la
contaminació física i química del
medi.

1981 , 10 Gener
En el transcurs de la campanya
«Contra l'ofensiva nuclear
d'aquesta Generalitat. Visca la
Terra» es fa públic el manifest
«Per uns Països Catalans lliures
de la nuclearització» promogut
pel Grup de Científics i Tècnics
per un Futur no Nuclear.

1981 , 11 Gener
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Diverses organitzacions
ecologistes criden a manifestarse «Contra l'ofensiva nuclear
d'aquesta Generalitat».

ecodiari.blogspot.com

1981 , 9-14 Març
III Setmana de Salvaguarda de la
Natura, al Col·legi d'Arquitectes
de Barcelona.
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Françoise d’Eaubonne, poetessa, filòsofa i fundadora del
moviment feminista i homosexual francès va morir a París
el proppassat 3 d’agost de
2005 a 85 anys. L’any 1971 va
iniciar amb Guy Hocquenghem el FHAR (Front Homosexual d’Acció Revolucionària) i el 1978 fundà EcologieFéminisme, el grup que vinculà conceptualment per primer cop dues de les forces
transformadores més significatives del nostre temps.
Correspon a Françoise d’Eaubonne el mèrit d’haver encunyat bona part del vocabulari
alternatiu d’ús més habitual.
Conceptes com «fal·locràcia»
i «ecofeminisme» van ser elaborats per ella i, darrerament,
estava lliurada a divulgar el
concepte de «sexocidi» per
designar l’ocultació interessada del paper de les dones en
la cultura.
Molt vinculada a Simone de
Beauvoir, que amb El segon
sexe (1949) pot ser considerada la renovadora del feminisme de la igualtat, d’Eaubonne, sintetitzant ambientalisme i feminisme obrí les portes al feminisme de la diferència. Autora de més de 50 lli-
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bres –per cert, cap «viu» actualment al mercat editorial
hispànic segons l’ISBN–, Eaubonne visità Barcelona, convidada per l’associació Una
Sola Terra –junt amb l’actual
premi Nobel de la Pau, Wangari Maathai– al Simposi Internacional «Dona i desenvolupament sostenible», que es
va celebrar a Barcelona (1314/12/1996). La seva conferència, «L’ecofeminisme», es
pot llegir en el llibre editat el
1997 per Una Sola Terra i la
Diputació de Barcelona. La
seva obra, tot i ser bàsica per
comprendre les darreres derivacions de l’ètica ambiental i
de l’ecologia política, resta
dissortadament poc coneguda entre nosaltres fora d’àmbits molt especialitzats.
Obres com Les dones davant
el patriarcat (1976) i, especialment, El feminisme o la mort
(1980) han estat clau per comprendre la relació entre la dona i la terra, ambdues explotades i en una inquietant relació
d’implicació. L’ecofeminisme
és avui un corrent que té una
importància clau en bioètica i
que permet donar al feminisme de la diferència una perspectiva que va més enllà de la

1981 , Abril
Es presenta el llibre La febre de
l'urani, d'en Castellà Gassol.

1981 , Maig

reivindicació política puntual;
l’ecofeminisme és una manera de copsar la història des de
la dona i des de la natura –és
a dir, des de la feblesa només
aparent dels oprimits; capaços, tanmateix, d’una tenaç
capacitat de resistència.
A El feminisme o la mort
mostrà que ecologia i gènere
expressen una analogia profunda, no tan sols política sinó
emocional: «Dos flagells amenacen la humanitat –escriví
d’Eaubonne fa ja vint-i-cinc
anys–, la superpoblació i la
destrucció de les matèries primeres. És obligat constatar
que apropiant-se per ara de la
fecunditat (de les dones) i de
la fertilitat (dels sòls), són els
homes i les societats patriarcals qui ens han portat a
aquesta doble desfeta».
Per a d’Eaubonne: el feminisme, en alliberar la dona, allibera la humanitat sencera (...)
perquè és el moviment que
es troba més a prop de la
Vida –i és en ella que coincideixen el combat feminista i
el combat ecològic. La síntesi ecofeminista és una herència moral i política que cal
aprofundir en la lluita ambientalista de cada dia.

Campanya «Salvem el
Pedraforca», organitzada per la
Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya per
paralitzar les mines a cel obert al
Pedraforca i que es declari com a
parc natural.

1981 , Maig
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Integral publica un número
monogràfic dedicat al Sol.
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El manifest «Per uns Països
Catalans Lliures de la
Nuclearització», signat per més
de 200 professors de les
universitats catalanes, és lliurat al
Parlament de Catalunya i al
Consell Executiu de la
Generalitat.

La vall de la riera de
Castanyadell
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