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.EL VIATGE 
Si bé és dificil d e f d  esh icment  la relació enue la mentalitat i el 

medi fuic. no hi ha dubte que aquest és  Yescenari on cristaliizen multitud de 
formes de vida o maneres d'existir dels homes i els pobles. És així que el 
viatge ha esta1 un factor hpormtiss im de coneixement. 

Guiat en principi per la necessitat. va donar lloc als primers viatgers. 
ca~adors  i nómades, per construir després la noció de Terriiori quan es uacta 
d'establir el domini sobre els fmits de la terra o manifestar els Iímits del 
poder. Sovini s'ha relaciona1 el viatge amb I'inici del comer$; pero seguint 
Polanyi, si bé el primer comer$ que va néixer histbricament fou a llarga 
distancia. no va requerir necessbiament mercats, i va tenir originariament 
més el caracter d'aventura. exploració, caca, pirateria i gucna. que no pas 
d'uitercanvi de mercaderies. Tindríem doncs. necessitat. aventura. poder. 
comerF. com a factors "del viatge". Pero. i la mentalitad 

Don Ber Borojov va veure característiques especifiques en pobles 
mancais de base territorial. No era alii al seu inieris el fei nacional jueu. 
comuniiai de que formava ~ a r t  a la Rússia de ~r incims de serle. És així que - 
de la mateixa manera que exisieixen conflictes pel domini territorial (i  pels 
seus recursos). també és conilictiva la convivencia de wbles diferents en el 
rnateix ierritori. 

El "dcscobriment" d'altres llocs i r>er tant de "I'alue" ens Dona 
conscqiiincies que sovint s'expressen en reaccions de perjudici. o fins i tot. 
a situacions de conflicie oberl. Diu Lacosie Que la reonafia servcix en - - 
primer lloc per guerrejar i exercu el poder. Aquesta apreciació lluny 
d'estimular un pessimisme paralirzant ens tindria de situar a I'actualitat. en 
predisposició per superar-la. Seria, doncs. necessari enbrinar l'origen de la 
rnentaiiiai del "viatge" modem. 

Si ho plantegem des d'una perspectiva historica, a casa nosira, la 
Meditenhia. la difusió de cultures es feu basicament per mar. Les principals 
ciurats i assentaments humans voliaven les costes. i era més facil el 
transpon d'Atenes a E r i a  per mar, que recóner centenars de quiliimetres per 
camins pedragosos. Cap el segle XV. I'aplicació practica de nous 
descobrúnenu científics i el perfeccionament ikcnic en I'art de navegar van . 
1L.r p~rsihlc  el vialce més enlli de 1s CoS13. demosirani-ce empincament la 
roduness de 13 l'cna. e s  I'epnca que mol~s mornencn dels "dexobnmenis" I 

on es pot datar la difusió massiva del viatge modem. 1 no és que abans no 
es viatgés amb csperit d'aventura. com recull per exemple la liieratura de 
cavallena. sinó perqui p e n  un caire diferent a recer de la nova rncnialiiai 
(colonització del Nou Món. mafic d'esclaus. creació de nous miles w m  "El 
Dorado". eic .... ) que podríem qilalificar "de frontera". 

Avui ja no hi ha tenes per deswbrir. rius no navegas o muntanyes per 
conquerir pero encara aaau i "es ven" I'esperii de "frontera" en llocs on es 
cerca desesperadameni una identital. es fa negoci de la "cosificació" de 
I'aiue o es venera el risc gratuit. Aquesm mentalitat. esdevinguda amb el 
temp. de "Far-West". té molt a veure amb el propagandisme del liberalisme 
econbmic. 1 és que. com diu el professor Sanpedro. ens enfrontem amb 
ideologies del segle XViiI, a realitats científico-tecnolbgiques del segle 
XXI. Perb aixb no bo diu per negar, per més dissimulada que sigui la realitat 
transmesa per I'Aldea Global i quan la vida de la nosua civilització és cada 
cop més tecnificada i homoginea. que encara existeixin centenars de 
milions de persones que caminen sense sugrbia  sobre els més diversos 
indreu de la Terra. 

Si I'impacte de la informació i el desenvolupament de les comunicacions 
ens permeten viatjar des del menjador de casa. si fan el món més 
interdependent. cal assumir que tou es-. com diu Kemelh E. Boulding, a 
la mateixa i esferica nau es~acial  Terra. El nosue viatee no és exemoi de 
conflictes ni d'ambivalincia. perb caldria preguntar-se si i'aírontem amb 
reaiisme. La interdecend&ncia no és bona ni dolenta ver si maleixa. Po1 
servir w m  a a m a  de domini i privüegi o obrir-nos a la diversiiat cultural. 
El nosue. és  un viatge his&ric on cal distingir els simples reclams 
publicitaris. del meixement  de "I'alue". Caldra elegir doncs. un nou cami 
de fraternitab lluny de I'emocenbisme de "fratemitats" histbriques prou 
conegudes. 
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