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Els drets dels pobles indígenes i els catalans  

Xavier Àlvarez del Castillo 
xalvarezcatunesco.upc.edu  

 
 
L’home i la dona sobre el territori. Sobirania cultural. 
 

[1] Article 8 
Els pobles i els individus indígenes tenen dret a no ser sotmesos a una 
assimilació forçada ni a la destrucció de la seva cultura. 
 
Article 11 
Els pobles indígenes tenen dret a practicar i revitalitzar les seves tradicions 
i costums culturals. Això inclou el pret a mantenir, protegir i desenvolupar 
les manifestacions passades, presents i futures de les seves cultures, com 
llocs arqueològics i històrics, objectes, dissenys, cerimònies, tecnologies, 
arts visuals e interpretatives i literatures.  

 
Al llarg de milers d’anys les diferents societats i cultures del món s’han anat implantant 
en el territori, construint formes de relació entre els diferents individus que les 
conformen i les comunitats veïnes i amb l’entorn natural. Creant alhora cosmovisions, 
llenguatges, i sistemes educatius propis. Exterioritzant-se, aquests, a través de les 
diferents expressions artístiques i tecnològiques. 
 
La construcció d’aquests modus socials humans ha estat el producte d’una simbiosi 
entre el medi que influeix a través de les seves condicions climatològiques, biòtiques i 
paisatgístiques i les  relacions entre cultures diferents en contacte. 
 
Aquest ha estat un procés dilatat amb el temps, mil·lenari alhora que intel·ligent i 
sinèrgic. La diversitat de biotops, climes, realitats històriques, continents, regions, i 
relacions, donen al mapa cultural i social del món una riquesa de formes i modus 
només comparable a la diversitat de la natura. 
 
Cada modus humà, cada cultura gaudeix de la mateixa dignitat i dret a desenvolupar-
se. Cada modus humà , cada cultura, com cada espècie de la natura, guarda una part 
del secret de la perpetuació de l’home i la dona al planeta. Cal que unes tinguin cura 
de les altres i de sí mateixes. Cal preservar el seu Dret a Ser. 
 
 
La protecció, el desenvolupament i implantació de la cultura originària sobre el 
territori. 
 

Article 2 
Els pobles i els individus indígenes són lliures e iguals a tots els altres 
pobles i persones i tenen dret a no ser objecte de cap tipus de 
discriminació en l’exercici dels seus drets, en particular la fonamentada en 
el seu origen o identitat indígenes. 
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Article 13 
Els pobles indígenes tenen dret a revitalitzar, utilitzar, fomentar i transmetre 
a les generacions futures, les seves històries, idiomes, tradicions orals, 
filosofies, sistemes d’escriptura i literatures i a posar noms a les seves 
comunitats, llocs i persones, així com al seu manteniment. 

 
Actualment, a ambdós costats del Pirineu i Mediterrani endins, la cultura catalana 
s’expressa amb llengua pròpia, en formes arquitectòniques, musicals, productives, 
polítiques i relacionals comuns.  
 
En diferents moments de la nostra història ha calgut resistir temptacions colonials 
externes, encara ara amb formes subtils a través de la penetració cultural de 
cosmovisions foranies depredadores mitjançant medis de comunicació o sistemes 
econòmico-productius. 
 
En la nostra història sovint hem hagut de cercar aliats externs, en altres pobles del 
món, en sensibilitats humanes i culturals de societats llunyanes per tal de poder ser. 
Hem estat acompanyats en poder assolir els nostres drets culturals. 
 
Des de Catalunya, com a comunitat minoritària en un món de 7 mil milions de 
persones, cal recolzar el dret d’altres a ser diferents i majoritàriament minoritaris. 
 
Dignitat i anhel per un “altre món possible”. 
 

Reconeixent que el respecte dels coneixements, les cultures i les pràctiques 
tradicionals indígenes, contribueixen al desenvolupament sostenible i 
equitatiu i al convenient endreç del medi ambient.  

 
Article 31 
Els pobles indígenes tenen dret a mantenir, controlar, protegir i desenvolupar 
el seu patrimoni cultural, els seus coneixements tradicionals, les seves 
expressions culturals tradicionals i les manifestacions de les seves ciències, 
tecnologies i cultures, compresos els recursos humans i genètics, les llavors, 
les medicines, el coneixement de les propietats de la fauna i la flora, les 
tradicions orals, les literatures, els dissenys, els esports i jocs tradicionals i 
les arts visuals e interpretatives. També tenen dret a mantenir, controlar, 
protegir i desenvolupar la seva propietat intel·lectual d’aquest patrimoni 
cultural, els seus coneixements tradicionals i les expressions culturals 
tradicionals.  

 
Fent una ullada a l’impacte sobre el món de la nostra cosmovisió podem dir que són 
innegables les millores aconseguides a occident  en qüestions de qualitat de vida com 
 
- salut pública 
- socialització de l’educació 
- habitatge 
- medis de comunicació i informació 
- esperança de vida 
- participació en les estructures de poder 
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- ingrés monetari 
- disminució dels conflictes bèl·lics 
 
Sobre les llums que s’han apuntat, però, caldria evidenciar un nombre igual d’ombres 
que  qüestionarien la veritable orientació comunitària i no comercial dels serveis de 
salut pública, l’eficàcia d’un model educatiu pel desenvolupament de totes les 
potencialitats de l’individu, els avantatges de l’habitatge en les grans aglomeracions 
urbanes, la des informació que poden provocar alguns mitjans de comunicació, la 
veritable participació ciutadana en la construcció dels models de desenvolupament, la 
violència del Nord i dins dels països del Nord. 
 
 Tot i deixant de banda els qüestionaments que poguéssim fer del model de 
desenvolupament de què gaudim el 23% de la població mundial, no podem oblidar que 
el model social, polític i econòmic internacional no ha estat capaç de millorar la qualitat 
de vida del 77 % dels humans del planeta , sinó que ens al contrari, en molts casos 
s’ha empitjorat (segons dades del PNUD a l’any 2000, 45 països del globus havien 
reduït  l’indicador IDH , Índex de Desenvolupament Humà en els últims cinc anys). 
 
En 1960 el 20% més ric de la població mundial gaudia del 70% de tot el que es 
produïa al món, trenta anys desprès , aquest 20% gaudia del 85% dels bens. 
 
Sota el model de desenvolupament i de repartiment de la riquesa actual , el 2.5% dels 
propietaris de la terra controla el 75% de les terres cultivables, i d’aquests el 0.23% en 
controla la meitat.  
 
Actualment, 3.800 milions d’habitants no poden satisfer les necessitats més bàsiques 
perquè els manquen els recursos personals o les oportunitats per exercitar-los, no 
poden participar de forma activa en la societat ni poden pensar en la millora de les 
seves condicions de vida perquè se’ls margina o “han pres consciència” que la seva 
condició és ineludible. 
 
Des de la fi de la Segona Guerra Mundial a on van perdre la vida directament pel 
conflicte 50 milions de persones, s’han comptabilitzat 30 milions de morts en conflictes 
bèl·lics arreu del món. Si a més tenim en compte la violència que representa la 
pobresa, la marginació, la fam, la creació d’estructures de poder basades en la 
negació, de facto, de la pluriculturalitat, les relacions comercials desiguals entre 
països,... hem d’afirmar que La Pau és lluny d’ésser considerada un ideal globalitzat. 
 
A banda del cost social mundial d’un determinat tipus d’explotació, comercialització i   
repartició dels recursos, el cost medi ambiental del nostre “progrés” no és menys 
evident, 
 
- l’actual model de consum d’energia i el seu efecte sobre emissions de gas d’efecte 

hivernacle i el conseqüent escalfament del planeta. 
- l’alteració de les condicions naturals de fenòmens atmosfèrics com el PH de la 

pluja i els seus efectes devastadors sobre sistemes hídrics, boscos, i qualitat de la 
terra cultivable en amples zones del globus, a causa també a l’ús de combustibles 
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necessaris pel nostre desenvolupament industrial i el benestar requerit en els 
nuclis urbans. 

- l’alteració de les condicions naturals de protecció del planeta en la composició de  
la capa estratosfèrica o disminució del contingut d’ozó natural per l’ús industrial i 
domèstic de clorofluorcarbonats i el seu efecte  sobre expressions essencials de la 
vida com els àcids nucleics (ADN,ARN), proteïnes, sistemes inmunològics del 
éssers vius, productivitat de collites, degradació de materials,... 

- l’activitat agrícola, desprès de la revolució verda, i el seu efecte sobre la 
desaparició d’espècies, desforestació, contaminació d’aigües subterrànies i 
superficials, erosió del sòl, pluja àcida, efecte hivernacle, gran consum d’energia i 
baix rendiment del terra a mitjà i llarg termini per esgotament de les condicions 
favorables del sòl, a banda dels efectes de pèrdua de la tradició cultural mil·lenària 
que suposava el pensament camperol. 

- la desaparició de la biodiversitat a ritmes només coneguts en èpoques de grans 
cataclismes còsmics sobre el planeta. 

- l’alteració de biotops i pèrdua de milions d’hectàrees de superfície selvàtica i 
boscosa necessàries per al manteniment de la biodiversitat i la regulació climàtica 
del planeta. 

- la generació de residus contaminants d’aire, sòl i aqüífers. La dificultat per a la 
seva eliminació. 

 
L’impacte real de tots aquests efectes, comença a afectar significativament les 
condicions per la vida en el planeta. 
 
Altres efectes globalitzats i derivats dels models de desenvolupament actuals i de 
relacions internacionals són: l’atur, els fenòmens migratoris i de refugiats per conflictes 
bèl·lics, la manca d’aliments, la violació dels drets humans i l’estat d’indefensa en el 
que es troben sectors socials com les minories ètniques, els infants o les dones del 
planeta, entre d’altres. 
 
Les cultures occidentals cerquem ara solucions i en front de tot el que s’ha 
detallat ,les cultures indígenes aixequen amb dignitat  la seva mirada i actuació 
sobre l’entorn, mostrant testimoni d’expertesa en la preservació del medi , en el 
respecte envers els altres, en la preservació de la Pau. 
 
 
Referències 
 
[1] Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes: 
http://www.dretsdelspobles.org/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Ite
mid=30  
 


