
Sistemes

Portem una  setmana  increïble  tots  aquí  reunits.  En  les  acampades  mundials,  i 
especialment les espanyoles, estem donant un exemple de convivència, autogestió i 
heterogeneïtat, diàleg i un molt acurat respecte. Una pancarta molt impactant que es 
repeteix sovint és “no vull convènce't, vull que pensis”, i que encarna molt bé l'esperit 
de protesta plural on tothom hi està inclòs. Obvietats dites, m'agradaria aprofundir en 
què volem i què no volem. Probablement, i sóc conscient que generalitzar és errat, 
tots els indignats estaríem d'acord en què el sistema actual no és desitjable, i què 
hem de buscar-ne un de millor. Això no és una tasca senzilla, tot i que els nivells 
d'organització i debat dels acampats són d'allò més lloables. 
Sovint se senten les veus que prediquen la destrucció total de tot el que pertany al 
sistema actual, i això, sent un punt de vista lícit, no ajuda a la convivència, i és per, 
entre  d'altres,  una  raó  molt  concreta.  El  sistema  actual,  evidentment  injust, 
estancat i manipulat, és la raó de les situacions precàries que es viuen al món, i 
que tots patim en diferents mesures. Tanmateix, no hauríem d'oblidar que el sistema 
actual és un avanç respecte els sistemes anteriors, i que malgrat les barbaritats 
que encara es viuen, presenta molts avantatges nous. 
Realment, gairebé tots els que estem aquí podem afirmar que hi ha coses que hem 
teixit en el sistema que ens fan feliços, i que no convindria perdre: des de la llibertat 
d'expressió,  l'acceptació  de col·lectius  maltractats  durant  tota  la  història  (dones, 
homosexuals,  discapacitats);  la  popularització  de  l'art (concerts,  reproductors  de 
música a les cases, el cinema, els nous moviments d'art contemporani) ; l'abast de la 
majoria  de  la  població  a  una  educació,  que  tot  i  tenir  molts  defectes,  no és 
comparable  a  l'analfabetisme;  l'accés  a  la  tecnologia,  com  els  ordinadors  o 
l'Internet, que no ho oblidem, ens ha permès coordinar les revolucions d'aquest 
mateix 2011; la “democràcia”, el dret a vot i a vaga... Recordem que totes aquestes 
fites són fruit de la lluita i la mort de moltíssimes persones durant tota la història de la 
humanitat. Per això, en aquests discursos de destrucció integral del sistema, no 
tothom s'hi  pot sentir identificat,  perquè precisament en aquest sistema injust 
hem pogut crear coses que fan el món millor.
Penso que el  sistema actual és  injust, i no el defensem els que estem indignats, 
però també penso que seria injust deixar enrere totes les millores que s'han fet durant 
la humanitat. Si hem de debatre, i cal que ho fem amb intensitat i entusiasme, hem 
de tenir  en compte que  la humanitat ha progressat,  que hem adquirit  coses, i 
precisament això ens ha de servir d'inspiració per a crear la societat que volem, sens 
excloure a ningú. Ens queixem que el sistema actual deixa a molta gent a fora: doncs 
bé, fem una societat millor, un món que no deixi ningú a fora, que tothom pugui 
estar-hi inclòs i enriquir-lo amb la seva diferència. Seria una equivocació oblidar que 
hi ha gent que ha lluitat i molt més del que ens pensem per arribar fins aquí.
L'exercici que proposo, igual que molts dels que estem aquí, és el següent: analitzem 
exhaustivament el sistema en què hem crescut: transformem les coses dolentes, 
però mantenim les coses bones que ens han permès arribar fins aquí, reunir-
nos i acampar a les places per exigir els drets que volem. Destruir és un primer pas, 
però la destrucció cega juga en contra de nosaltres. 
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