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VEIEM 

 

L’explotació és la base del funcionament del capitalisme 

 
La majoria de les persones desenvolupem la nostra activitat en societats 
que podem anomenar capitalistes. El capitalisme no existeix des de 
sempre ni existirà per sempre. Com totes les formes d’organització de la 
societat que el precedeixen, desapareixerà i serà substituït per altres 
formes de produir i altres relacions socials diferents. Podem dir per tant 
que el capitalisme és una forma històrica de relacions socials mitjançant 
la qual s’organitza la producció dels béns i els recursos. 
 
El capitalisme es caracteritza, entre altres moltes coses, perquè per 
satisfer les seves necessitats les persones han de disposar de diners. 
Aquests diners, si no els posseeixen per raons hereditàries o perquè no 
disposen de mitjans de producció, només el podran aconseguir a través 
del treball assalariat. Així la majoria de les persones necessitaran vendre 
les pròpies habilitats, la seva capacitat per produir – el que anomenem la 
força de treball-, a algun empresari a canvi d’un sou. Gràcies a aquest 
sou, les persones podran adquirir a través del mercat la majoria d’aquells 
béns i serveis que consideren indispensables per satisfer les seves 
necessitats. 
 
És molt important 
comprendre la injustícia en 
la qual se sustenta el 
capitalisme. L’empresari, 
amo dels mitjans de 
producció , amb el sou 
només paga una part de tot 
allò que el treballador 
produeix durant la jornada. 
¿ O és que algú coneix 
algun empresari disposat a 
pagar als seus treballadors 
el mateix que ells 
produeixen?Així doncs, gràcies a la propietat i a la llei que la defensa, els 
empresaris poden quedar-se amb tot el que produeixen els 
treballadors  a pesar que tan sols els paguin una part. Aquest procés 
d’explotació és la base fonamental del funcionament del capitalisme. 
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A més d’aquesta explotació 
fonamental, sota el sistema 
capitalista també existeix una 
apropiació privada de la majoria 
dels recursos naturals . Qui 
contamina l’aire, els rius, els mars i 
aconsegueix tot tipus de recursos 
naturals a baix preu són els qui 
aconsegueixen fer negoci amb 
aquests recursos. Així doncs 
l’apropiació per part de les 
empreses capitalistes dels recursos 
naturals és una altra característica 
pròpia d’aquest model de societat.  
 

Així mateix, hem de tenir en compte que el capitalisme per al seu 
funcionament s’aprofita de les diferències de gènere que encara 
existeixen en les nostres societats. Així doncs paga menys a les dones 
per la mateix feina i a més no els reconeix tots els treballs de cura i 
reproducció de la família  tan necessaris per mantenir preparats els 
treballadors per produir. 
 
El capitalisme no és una proposta satisfactòria per a una 

societat del Bon Viure 

 
En el capitalisme l’objectiu fonamental 
és l’obtenció del màxim benefici privat  
en el mínim període de temps 
possible. Això, com hem vist, es basa 
de forma essencial en els diferents 
processos d’explotació. Així doncs, la 
satisfacció de les necessitats 
fonamentals de les persones o el 
desenvolupament de formes de 
producció i consum que respectin 
els equilibris i la reproducció de la 
naturalesa  no són objectius que hagin 
de satisfer la dinàmica de 
funcionament del capitalisme.  
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Si s’aconsegueix que aquests objectius es respectin és sobretot gràcies a 
l’acció de les persones organitzades en diferents moviments socials. Per 
tant hem de ser conscients que no existeix, ni pot existir, un “ capitalisme 
amb rostre humà”. I encara més, si arribés a existir un capitalisme que no 
generés pobres o que fos respectuós amb el medi ambient tampoc no 
seria desitjable, perquè per funcionar continuaria estant basat en 
l’explotació de les persones.  
 
Per tant, per construir una societat diferent basada en la justícia social, 
en què les persones puguin viure dignament, en harmonia amb la 
naturalesa, i per construir una societat del Bon Viure hem de superar el 
capitalisme. 
 

Recerca personal i en grup: 

. Accedeix a  http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idhi/  i podràs consultar 
les dades de l’Índex de desenvolupament humà ajustat  per les 
desigualtats. Pots fer-ho per països o accedint a Otros datos >Crees sus 
propios cuadros.  

. Quins criteris se segueixen per ajustar l’ lODH segons les desigualtats?  

. Com es manifesta el creixement de les desigualtats a partir de 1990? 

. Accedeix a http://www.youtube.com/watch?v=lrz8FH4PQPU i podràs 
observar tot el procés de producció dels béns de consum. 
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JUTGEM 

 

Les trampes del debat de les alternatives 

 
Sovint quan plantegem obertament el desastre que per a les persones i 
la naturalesa representa el capitalisme se’ns interpel.la i se’ns demana 
que siguem capaços de plantejar alternatives. Quan ho fem, i sense por 
posem sobre la taula tot allò que podríem fer per avançar cap a una 
societat diferent, amb freqüència se’ns acusa que les nostres propostes 

són “utòpiques”, i així volen dir 
que són impossibles, 
irrealitzables. En definitiva, el que 
se’ns demana és que proposem 
idees, mesures que “ ho canviïn 
tot per no canviar res”. Ens 
suggereixen que pretenem curar 
l’hemorràgia que el capitalisme té 
a la vena aorta posant-li tiretes. 
No hem de caure en aquest fals 
debat. Justament, nosaltres 
volem plantejar alternatives i 
això vol dir canviar, alterar, 
substituir uns interessos 
minoritaris en la societat pels 
de la majoria de la població . 
Plantejar alternatives suposa 
alterar de forma substancial el 
sistema de poders econòmics i 
polítics que regeixen en el món 
actual. 
 

Un altre dels debats en els quals se’ns vol comprometre a tots els qui 
pretenem avançar cap a una altra societat és el que es basa  que per 
poder parlar d’alternatives hem de ser capaços de descriure, amb tot 
tipus de detall, com serà el model de societat diferent que nosaltres 
defensem. Es pretén que la proposta alternativa de societat sigui com un 
mapa de carreteres per on es pugui circular amb total seguretat sense 
perdre’s. Es vol que la nostra alternativa sigui un artefacte perfecte on tot, 
absolutament tot, quedi definit a priori. 
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Entrar en aquest debat és una trampa que ens angoixa i no hauríem de 
caure en aquest error com a mínim per dos motius: primer perquè les 
propostes de transformació social cal que siguin pa rticipatives, 
horitzontals, nascudes des de la base de la societa t i no propostes de 
tècnics i experts que es reuneixen i redacten les propostes que tots ens 
convenen. I segon perquè mai de la vida cap model de societat ha partit 
de cap proposta prèvia. 
 
Existeixen diferents modalitats de capitalisme que s’han anat consolidant 
a través de diferents processos, conflictes i d’acord amb els diversos 
substrats culturals de cada territori geogràfic. I en la mateixa direcció els 
diferents models de construir societats socialistes han divergit molt d’allà 
on s’han intentat desenvolupar. Així doncs avançar cap a una altra 
societat ha de ser un procés obert, democràtic, par ticipatiu i que 
vagi avançant per mitjà de les distintes propostes que es vagin 
posant en pràctica . Com diria el poeta: “Caminant, no hi ha camí, es fa 
camí en caminar” 
 
Alguns elements que ens han d’ajudar a aclarir-nos en la 

reflexió sobre les alternatives 

 

Subjectes, processos i instruments de transformació 

 
El debat sobre la transformació social ha estat i és en aquests moments 
un debat molt ric. Moltíssimes propostes conviuen i són discutides, i 
algunes d’aquestes fins i tot són aplicades de forma pràctica en diferents 
indrets del món. 
 
En aquest debat, sol succeir que moltes vegades es plantegen algunes 
idees com si fossin la panacea, la solució per a tot. Hem d’aclarir-nos en 
aquest debat. Per això resulta imprescindible distingir entre: subjectes 
socials, instruments de transformació i processos de transformació. Els 
subjectes socials transformadors  serien aquelles persones que, de 
manera conscient, es plantegen participar en al transformació social. Són 
els subjectes socials transformadors aquells que a través de diferents 
mecanismes d’investigació, reflexió i anàlisi de la realitat i de la seva 
evolució imaginen, inventen i proposen diferents instruments de 
transformació  que serien les eines teòriques i/o pràctiques de 
naturalesa col·lectiva, que segons aquests subjectes, serien les més 
adequades per a la transformació social. És per mitjà d’aquesta dinàmica 



L’ALTRA ECONOMIA 

7 

pràctica que es validen o no tant els instruments com els mateixos 
subjectes. Si els processos de transformació  suposen canvis efectius, 
o que són avaluats com a tals pels subjectes, possiblement s’insistirà en 
aquets. Si no és així, els resultats del procés de transformació posaran 
en dubte els instruments de transformació plantejats així com potser 
arribin a qüestionar els mateixos subjectes com a tals. 
 
Sovint en el debat sobre les alternatives solen presentar-se propostes 
com si fossin la solució definitiva. Distingir entre subjectes, instruments i 
processos pot ajudar a adonar-nos que, lluny d’existir propostes 
definitives i solucions finals, tot allò que siguem capaços de plantejar 
forma part d’un ric ventall de propostes que es complementen. Així 
doncs, el Decreixement no seria en si mateixa una alternativa, sinó que la 
podríem considerar un procés de transformació en què distints subjectes, 
productors, consumidors, etc a través del desenvolupament i posada en 
pràctica de diferents instruments, consum responsable, producció de 
circuit curt , podrien incidir de forma efectiva sobre la societat avançant 
cap a la seva transformació. D’aquesta mateixa manera podem avaluar el 
Comerç Just, les organitzacions sindicals, la Taxa Tobin, etc. Podríem 
arribar a la conclusió que no existeix una Alternativa amb majúscules, 
sinó que el que existeix és un conjunt de projectes alternatius 
diferents, formats per distints subjectes i instrum ents que 
desenvolupen diferents processos de transformació . Una tasca 
important serà aconseguir el màxim de sinergies i confluències entre els 
diferents subjectes i processos per poder ser més efectius en la dinàmica 
de transformació de la societat. 
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Tres preguntes pertinents per avançar cap a la transformació 

social 

 
En el moment d’iniciar un procés de transformació, els diferents subjectes 
haurien de plantejar-se tres preguntes clau per saber en quin punt se 
situen en el moment de plantejar la seva proposta de transformació 
social. Caldria que es plantegessin en primer lloc: Amb quina capacitat 
política  compten per iniciar el  procés de transformació? En segon lloc: 
Quina és la seva capacitat econòmica , infraestructural per avançar en 
la direcció desitjada? I per últim: Quin és el nivell de consciència social  
dels subjectes, així 
com del grup social 
en què es pretén 
incidir? Així doncs, 
en funció de les 
respostes a cada 
una de les 
qüestions, es 
podran avaluar les 
possibilitats d’èxit i 
al mateix temps la 
pertinència d’allò 
que es proposi. 
Com exemple  del 
que es pretén mostrar: si ens trobem participant en una comunitat de 
barri  difícilment podrem plantejar la nacionalització de la banca des del 
nostre grup, perquè per assolir-ho hauríem de participar en la construcció 
d’un subjecte social més lligat amb aquest objectiu polític. De la mateixa 
manera serà necessari conèixer quin és el nivell de consciència de les 
diferents persones que desitgen començar un procés de canvi. Per 
exemple: si estaran disposades a infringir la llei pel seu compromís social 
i fins i tot a anar a la presó o tan sols estaran disposades a utilitzar, en el 
procés de transformació social, algunes hores del cap de setmana. 
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No aconseguirem transformar la societat si només volem 

actuar en un àmbit concret 

 
En la dinàmica de funcionament de la societat, podem distingir  diferents 
elements centrals de la seva lògica de funcionament que estan 
absolutament relacionats. David Harvey, per exemple, determina sis 
elements que serien fonamentals per al funcionament d’una societat: la 
relació amb la naturalesa, la tecnologia, el mode d e producció, les 
relacions socials, la reproducció de la vida quotid iana i la concepció 
del món . Per aconseguir un canvi efectiu en la dinàmica de 
funcionament d’una societat haurien de modificar-se com a mínim tots i 
cadascun dels elements especificats. Així doncs, pensar que tan sols 
incidint en un dels elements s’aconseguirà el canvi social és un 
plantejament pobre, ja que quedarien la resta d’àmbits per modificar. Això 
ens porta a la conclusió que, tant si participem en el moviment ecologista, 
feminista, sindical o en el vinculat en el canvi de valors socials, etc 
haurem de fer un esforç generós per intentar comprendre i reforçar amb 
els nostres plantejaments aquelles propostes que quedin fora del nostre 
camp d’intervenció. De la mateixa manera haurem d’intentar introduir en 
les nostres propostes elements que provinguin d’altres pràctiques i 
espais de transformació social. Canviar la societat és modificar-la en el 
seu conjunt. 
 
Per a la transformació social necessitem una brúixola 

 
Una vegada que ja siguem capaços de discutir i plantejar alguns 
elements que ens permetin interrelacionar-nos amb rigor al voltant de la 
transformació social, estem preparats per pensar què li hem de demanar 
a una societat perquè sigui una alternativa de veritat al capitalisme. 
 
Com anem dient al llarg del text, nosaltres ens trobem aquí i ara, i és des 
d’aquestes coordenades des d’on hem de pensar en una societat 
diferent. És clar que per aquest procés som éssers absolutament 
precaris. Tal com deien els joves del maig del 68 a França: “Siguem 
realistes demanem l’impossible”. Això significa que vivim en una societat 
absolutament diferent de la que desitgem i a més la majoria de nosaltres 
hem estat educats segons els valors i els paràmetres socials que el 
capitalisme defineix com a vàlids. Aleshores en aquestes condicions 
pensar en una societat diferent resulta molt difícil. No obstant això, 
podem i hem d’intentar-ho. En aquest intent, el grup del Seminari 
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d’Economia Crítica “Taifa” de Barcelona proposa cinc punts que resulten 
interessants com a elements que com a mínim hauria de contenir una 
societat diferent del capitalisme. Aquests són: 
 
1-Que el sistema de propietat proposat sigui col·lect iu i cooperatiu , 
no privat i competitiu. 
2-Un règim de producció comunitari: que no exploti ni malbarati 
recursos. 
3-Un sistema de distribució equitatiu. Accés universal a les 
necessitats bàsiques. Que totes les persones, des del moment de néixer, 
tinguin dret a viure amb dignitat. 
4-Una gestió del poder horitzontal:  ni jeràrquic ni despòtic. 
5-Que el sistema de valors i afectes proposi i potenc iï el Bé Comú. 
 
Aquests cinc punts serien com una vara de mesurar. Així qualsevol que 
presenti un model de societat diferent podrà comparar-se, en els seus 
elements centrals, amb els cinc punts anteriors i veure quin nivell d’acord 
i divergència existeix. L’anterior és només un exemple del que s’hauria 
de fer. Així els diferents subjectes implicats en un procés de 
transformació haurien de ser capaços de definir aquells punts elementals 
que li demanarien a una societat per ser distinta de la capitalista, de 
manera que després les seves propostes parcials poguessin estar en 
consonància amb els fins últims que es pretenen per a la societat. 
 
Podem avui plantejar alguns eixos per avançar col·lectivament cap a una 
societat no capitalista? 
 
Clar que sí. Amb independència d’on ens situem en  l’àmbit de la 
capacitat política, econòmica i de consciència social, és clar que 
existeixen alguns elements que hauríem de posar al damunt de la taula si 
pretenem, de forma col·lectiva, iniciar un debat que ens permeti 
consolidar algunes idees útils per construir una altra societat. 
 
Sens dubte, a dia d’avui, allò que és 
fonamental per a la transformació social 
és el que ja estan fent milions de 
persones. En tots els racons del món 
existeixen grups de persones que, des de 
diferents àmbits, treballen sense descans 
per aconseguir una societat diferent. 
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Cooperatives de consum i de producció, grups de cam perols que 
lluiten per la Sobirania Alimentària, sindicats alt ernatius, propostes 
de finances ètiques i cooperatives de crèdit, candi datures 
municipals alternatives, mitjans de comunicació alt ernatius, grups 
de suport i autogestió de les diferents comunitats  i un llarg etc. 
Aquest és sens dubte el germen, la llavor d’allò que en un futur serà una 
societat diferent.  
 
No obstant això, és pertinent preguntar-se si entre tots aquests subjectes 
de canvi existeixen alguns punts en comú que permetin, des d’avui, 
plantejar algunes propostes per a la societat en conjunt. Propostes que 
vagin més enllà de la resistència i oposició a les polítiques que 
emergeixen dels diferents centres de poder capitalista. Segurament totes 
les persones actives en aquestes dinàmiques de transformació podrien 
posar-se d’acord que: Democratitzar l’economia, en el marc d’estratègies 
de desenvolupament autocentrades, podria permetre consolidar el camí 
cap a una societat no capitalista. Això ho explicarem a continuació: 
 
Democratitzar l’economia en l’àmbit d’estratègies de 

desenvolupament autocentrades 

 
Democratitzar l’economia significa plantejar de forma oberta que les 
decisions en l’àmbit econòmic en el seu conjunt tam bé han d’estar 
connectades a la decisió de la col·lectivitat . Així doncs, significa 
qüestionar la noció de llibertat i de democràcia pròpies del capitalisme. 
Com deia Marx: “En el capitalisme la llibertat de les persones acaba a la 
porta d’entrada a la fàbrica”. 
 
Democratitzar l’economia significa avançar cap al control social dels 
mitjans de producció , de manera que la comunitat pugui controlar els 
béns produïts. Significarà també disposar de mecanismes efectius de 
control financer que permetin consolidar, amb els recursos necessaris, 
els diferents projectes productius. També significarà planificar, 
evidentment i de forma congruent, amb un ideal de societat que ha de 
respectar els equilibris naturals i que haurà de poder-se decidir 
socialment: què és el que produeix?,  com es produeix? ,i qui ho produeix 
i per a què? 
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Tant de bo aquest plantejament democratitzador de l’economia es 
pogués plantejar a curt termini a escala global. Segurament no serà 
possible. No obstant això, aquest fet no significa que no es pugui 
començar a proposar-se allà on existeixi el poder suficient per 
implementar aquest procés democratitzador. Així, pot començar-se a 
caminar en aquesta direcció en l’àmbit d’una comunitat, d’un municipi, 
d’una regió, per part de diferents projectes que cooperin entre ells o fins i 
tot des de l’àmbit estatal, com ja s’està fent donant en alguns països de 
l’Amèrica Llatina. 
 
Aquesta estratègia de democratització de l’economia haurà d’emmarcar-
se en una estratègia de desenvolupament autocentrat . Això significa 
que cada territori haurà de promoure i proposar el seu desenvolupament 
d’acord amb les seves potencialitats i riqueses internes, intentant que el 
procés productiu se sostingui per mitjà de la participació de la mateixa 
població del territori. Així doncs haurà d’establir-se un criteri clar de 
vinculació amb les inversions internacionals que en tot cas hauran de 
subordinar-se sempre a l’estratègia interna de desenvolupament. 
 

Enraonem en grup: 

Fem un llistat de sistemes de propietat dels mitjans de producció qu e 
siguin col·lectius i cooperatius , que superin els no privats i 
competitius. 

Com ha de ser un règim de producció comunitari  que no exploti ni 
malbarati recursos? 

Com aconseguir un sistema de distribució equitatiu,  amb accés 
universal a les necessitats bàsiques. Quins pros i contres veiem en la 
implantació d’una renda bàsica? 

Com fer una gestió del poder horitzontal ? Com resoldre les dificultats 
de la presa de decisions? Com revisar i avaluar les decisions preses?   

Argumentem un sistema de valors  que potenciï el Bé Comú i la 
sostenibiitat ambiental 
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ACTUEM 

 

Com avançar en aquest procés de transformació social 

 
Els processos de canvi perquè siguin desitjables han de ser 
absolutament democràtics i participatius. Les estratègies de 
transformació cal que siguin igualitàries, i que totes les persones que hi 
participin tinguin els mateixos drets i obligacions. Així doncs cap 
responsable “tècnic” hauria de substituir la ciutadania en l’exercici del seu 
poder de decisió. 
En aquest procés, haurà de situar-se en l’eix de transformació la justícia 
social. Avançar en aquesta direcció serà molt més important que 
consolidar processos i pràctiques econòmiques que assegurin el 
creixement del producte interior brut o que hagin de ser eficients i 
eficaces per damunt de tot. Hauríem de ser capaços d’establir una 
jerarquia de valors distinta. Volem una societat que siguin tan eficient 
com sigui possible, però subordinada a valors que p er a nosaltres 
són superiors com la justícia social, la viabilitat  econòmica i 
humana . Hem de ser capaços d’avançar cap a societats que es regeixin 
per la voluntat social, buscant el benestar col·lectiu i no el benefici privat. 
D’aquesta manera, en el procés de transformació social, el tema dels 
valors emergeix com un element fonamental. Com deia el Che:” El 
socialisme com una forma de redistribució dels béns materials no 
m’interessa”. En definitiva, del que es tracta és conrear els valors en 
consonància amb una cultura diferent per a una societat sense opressió 
ni explotació. 
 
Plantejar avui avançar cap a la solidaritat i la cooperació no és 

només un desig: és una necessitat 

 
Avançar cap a un model de societat del 
Bon Viure, basat en la cooperació, la 
democràcia participativa i la solidaritat, 
en què la satisfacció de les necessitats 
fonamentals de les persones estigui 
associada a pràctiques que respectin i 
s’integrin en el funcionament de la 
natura i de la diversitat cultural dels 
pobles  avui ja no tan sols és un desig, és 
una necessitat. 
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Realitats com la pobresa global i els processos migratoris que se’n 
deriven; el canvi climàtic i tots els desastres humans i ecològics que té 
associats; la gestió dels recursos naturals escassos etc. Totes aquestes 
qüestions no tenen solucions individualitzades. Cap país o grup de 
països no podrà afrontar pel seu compte els efectes d’aquests problemes 
sobre les seves societats. Arriben temps en què només la cooperació, la 
comunitat i la solidaritat seran efectives per afrontar amb realisme i 
serenitat els reptes que es plantegen davant nostre.  
 
A dia d’avui, la lògica de l’egoisme, la competitivitat i el benefici privat 
resulten inservibles per fer front amb encert els desafiaments que la 
humanitat té davant seu. Continuar transitant, com si fos l’únic camí 
possible, per la ruta del capitalisme seria un greu error que ens conduiria, 
amb total seguretat, cap a escenaris de guerra en diferents parts del món 
alhora que fins i tot es posaria en perill la vida futura al planeta. 
 
La nostra actitud per al canvi 

 
Nosaltres no volem ser éssers tristos, angoixats. Som persones alegres, 
que gaudim del regal que suposa la vida i és justament per això que ens 
oposem que per a milers de milions de persones la vida es converteixi en 
un sofriment per aconseguir el més elemental per assegurar la 
supervivència. Sense por al conflicte social que les nostres propostes 
impliquen en tant que s’oposen al poder. És des de l’alegria vital per la 
transformació social  que hem de ser capaços de contagiar a la resta de 
la població els nostres desitjos de construir una societat millor, ajudant-
los a percebre que si existeix una forma de viure la vida amb dignitat és 
aquella que es compromet amb els altres en la tasca d’aconseguir la 
millora col·lectiva. 
 
D’una forma millor recull Elsa Tamez aquest sentiment a l’Agenda 
Llatinoamericana de 2012: 
“...Hem viscut tantes lluites...la majoria perdudes, és cert; (...) I, malgrat 
això, aquí estem; encara creiem, esperem; ballem en les festes a 
vegades amb les fotos dels màrtirs i desapareguts penjades a les parets 
del saló; ells ens veuen i somriuen: ens acompanyen. Això és així perquè 
els processos d’ alliberament es viuen simultàniament amb el “Bon 
Viure”. No es lluita sense alegria, amb la cara llarga (...) Afegir-se al camí 
de l’alliberament és ja un bon viure, un camí de gràcia”. 
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Convé, és necessari i urgent, posar-nos en acció. No convé que ens quedem en la 

queixa permanent ni en les propostes de models perfectes des d’un punt de vista 

tècnic i seguir deixant que les injustícies continuïn augmentant. Per això cal que 

adoptem una línia d’actuació, un estil de vida i prenguem compromisos concrets.  

Actuar des del nostre entorn local, amb una visió global.  ? Quina és la meva 

postura actual, què he de modificar? Quines responsabilitats assumeixo?  

Cadascú des de la seva situació present, com a realitat o com a projecte de 

vida… 

Estil de vida. Quins valors adopto i quins amb criteris explicito els  meus actes? 

Com faig presents els Drets Humans?  

Treball. Quin és el meu món del treball i cap a on he de tendir? Sóc una persona 

assalariada en empreses privades o a l’àmbit públic?  Sóc autònoma? Tinc una 

empresa?  Estic en una cooperativa de producció i/o serveis. Atur? Jubilació? 

Estic  sindicat o associat laboralment?  Demano crèdit a través de  finançament 

ètica?  

Família, amistats. Quina dedicació tinc en l’àmbit familiar?  Feines compartides 

i  repartides? Col·laboro? Com cuido les relacions socials? Quins principis 

transmeto? Quines són les meves expectatives i com encaixen amb les dels 

altres? Com visc la cultura, les festes, el temps lliure? 

Comerç, despesa i estalvi. Amb quins criteris compro?  Tinc en compte el 

Comerç Just, el consum responsable, els productes de proximitat, les 

cooperatives de consum,…  Compro amb criteris de durabilitat? Reparo i 

reutilitzo? Sóc usuari de la banca ètica?  

Propietats i pertinences .  El sentiment de pertinença té dues vessants, allò que 

és meu, que m’és propi, i allò del qual en formo part.  Són dos aspectes que cal 

cuidar i preservar. En canvi la propitat privada com a domini, possessió i 

acumulació, porta a injustícies, desigualtats i conflictes.  

Participació i solidaritat.  Amb quina actitud i amb quins criteris participo en 

unes eleccions? Amb quin model d’educació, sanitat, prestacions socials 

m’identifico? Defenso la transparència, la justícia social, la sostenibilitat, el 

decreixement, la Taxa Tobin, un programa,  …? Formo part d’entitats, 

associació, ONG,… ? Quines finalitats em mouen? Ajudo a un bon viure i un bon 

conviure per a tothom i a tot arreu? 
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LA FRASE DE LA SETMANA. “L’ALTRA ECONOMIA” 

 

Oferim 52 frases relacionades amb l’economia amb el sentit més ampli 
possible, una per cada setmana de l’any.  
 
Propostes: 
 
• En reunions de formació que algú en porti una de preparada, la llegeixi, 

expliqui els motius per què la triada. 
 
• Pots difondre una frase cada setmana a través de xarxes socials, el teu 

bloc bloc, etc... 
 
• En una dinàmica formativa: il·lustrar frases, compartir-les, exposar-les... 
 
• En un local públic, penjar un mural setmanal amb una de les frases i 

posar-lo en un espai rellevant.  
 
• A nivell individual o en grup: classificar les frases en: descriptives 

(MIRAR), critiques (PENSAR), i orientadores per l’ACTUAR, igualment 
les crítiques poden reformular-se de manera que es converteixen en 
pautes d’actuació enfocades a “l’altra economia”. 

 
 

1 
La idea que no intenta convertir-se en paraula és una mala idea - G. 
K. Chesterton 

2 
Molt poques vegades l'èxit al món té correspondència amb el mèrit - 
José Luis Martín Descalzo.  

3 
Superar la pobresa no és un acte de caritat. És un acte de justícia - 
Nelson Mandela. 

4 

Produïm entre tots, però no ens repartim el producte entre tots. 
Arcadi Oliveras 
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5 
El que més sorprèn de l’home occidental és que perd la salut per 
guanyar diners i després perd els diners per recuperar la salut. Dalai 
Lama 

6 
Només quan hagi mort el darrer arbre i l’últim riu hagi estat 
enverinat i el darrer peix hagi estat atrapat, ens adonarem que el 
diner no es menja. Proverbi indi. 

7 
Estem en la plena cultura de l’envàs. El contracte de matrimoni 
importa més que l’amor, el funeral més que el mort, la roba més que 
el cos i la missa més que Déu. Eduardo Galeano. 

8 
No dubtis mai que un petit grup de ciutadans  pensants i 
compromesos poden canviar el món. De fet són els únics que ho han 
aconseguit. Margaret Mead. 

9 La mà que obris per donar serà la mateixa que obris per rebre. 

10 
La igualtat de la riquesa ha de consistir en que cap ciutadà sigui tan 
opulent que pugui comprar-ne un altre, ni cap tan pobre que es vegi 
obligat a vendre’s. Jean Jacques Rousseau. 

11 
No mesuris la teva riquesa per les coses que posseeixes sinó per 
aquelles que no canviaries per diners. 

12 On hi ha un somni hi ha un camí. Proverbi africà. 

13 
La terra té el suficient per satisfer les necessitats de tothom, però no 
les ambicions d’uns quants. Gandhi. 

14 
Molta gent petita, en llocs petits fent coses petites, pot canviar el 
món. Eduardo Galeano. 

15 
No seria meravellós el món si les biblioteques fossin més importants 
que els bancs? Quino (Mafalda). 
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16 
La pobresa no és un accident. Com l’esclavatge i l’apartheid està fet 
per l’ésser humà i pot ser canviat per la seva acció. Nelson Mandela. 

17 
Quan el ric roba al pobre s’anomena negoci. Quan el pobre lluita per 
recuperar-ho s’anomena violència. 

18 
Els petits lladres van a la presó, els grans lladres dirigeixen bancs i 
dirigeixen transnacionals. Arcadi Oliveras. 

19 
El món canvia amb el teu exemple, no pas amb la teva opinió. Paulo 
Coelho. 

20 
Són pobres els exclosos de l'accés a la seva pròpia riquesa i als seus 
propis recursos - Vandana Shiva. 

21 
Necessitem viure simplement perquè altres puguin simplement viure - 

Gandhi. 

22 
El rimer Món ha de baixar i el Tercer Món pujar per trobar-nos al mig 
- Pere Casaldàliga. 

23 Mou-te i el camí apareixerà. Proverbi Zen. 

24 El millor negoci és el bé comú - Rojas Marcos. 

25 La veritat no està de part de qui cridi més - Tagore. 

26 
Aquell que procura assegurar el benestar aliè, ja té assegurat el propi 
- Confunci. 

27 
El que importa no és arribar sol ni abans sinó amb tothom i a temps - 
León Felipe. 
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28 Allò que no es dóna, es perd - Proverbi indi. 

29 Només el neci confon valor i preu. Antonio Machado. 

30 
La unió en el ramat obliga al lleó a anar a dormir amb gana. Proverbi 
africà. 

31 
En el conflicte entre el poderós i el desposseït, el no intervenir no 
significa ser neutral sinó posar-se al cantó del poderós - Paulo Freire. 

32 L'amor als diners és l'arrel de tot mal - San Pau. 

33 
No posseir res, no portar res, no demanar res, no callar res i, de 
passada no matar res. Pere Casaldàliga. 

34 
El món està format per dues grans classes: els que tenen més menjar 
que gana, i dels que tenen més gana que menjar. Chamfort. 

35 
En el conflicte entre el poderós i el desposseït, no intervenir-hi no 
significa ser neutral sinó posar-se al costat del poderós. Paulo Freire. 

36 
Les comunitats pobres no existeixen. Hi ha comunitats de baixos 
ingressos però molt riques en talents, experiències, vivències i amor a 
l'altre. Ana Miyares (Banc del Temps a USA). 

37 
Serà que els pobres són pobres perquè la seva fam ens dóna de 
menjar i la seva nuesa ens vesteix? - Eduardo Galeano. 

38 
Hi ha delictes econòmics que són més greus que els homicidis perquè 
són més conscients i són la causa no d’una, sinó de moltes morts i de 
la corrupció. Padre Hurtado. 

39 
L'únic egoisme acceptable és el de procurar que tothom estigui bé 
perquè un mateix estigui millor - Jacinto Benavente.  
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40 
La felicitat és l'única cosa que es duplica al compartir.  Albert 
Schweitzer. 

41 
S'han de tenir aspiracions elevades, expectatives moderades i 
necessitats petites. H. Stein. 

42 Res és  suficient per al que no es conforma amb poc. Epicur. 

43 
No hi pot haver una societat que progressa i que sigui feliç quan la 
major part dels seus membres són pobres i infeliços. Adam Smith. 

44 Quan algú no viu com pensa, acaba pensant com viu. Gabriel Marcel. 

45 
Farien falta tres planetes com el nostre si tothom tingués el nivell de 
vida d'un europeu. Arcadi Oliveras. 

46 
Els ingressos de les 50 empreses més grans del món són més elevats 
que la renda conjunta de 160 països.  Arcadi Oliveras. 

47 
La verdadera felicitat no consisteix en tenir-ho tot, sinó en no desitjar 
res. Sèneca. 

48 Només les coses barates es compren amb diners. Anònim. 

49 
Només posseeixes allò que no pots perdre en un naufragi. Proverbi 
hindú. 

50 
Una societat preocupada només per la felicitat al marge de la justícia 
i l'equitat seria una societat d'autistes infeliços i individus possessius. 
Joaquín García Roca 

51 
La pobresa no és un delicte, neix de la injustícia social i la manca de 
redistribució de la riquesa . Adolfo Pérez Esquivel 
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52 
Davant l'adversitat moltes vegades s'ha d'anar per un camí atrevit. 
Sèneca. 
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CARTA A UNA ADOLESCENT “RES POT TENIR SOLUCIÓ AMB L’ACTUAL 

SITEMA ECONÒMIC”. 

 
Us proposem llegir aquesta carta dirigida a una adolescent i passar-li a 
una veïna, a un amic, a un familiar... 
 
Estimada B., 

 

El teu institut em va convidar i les meves paraules varen xarbotar la teva 

sensibilitat tan pròpia dels teus catorze anys. Vares venir a casa per seguir 

conversant de les teves inquietuds i sobre el futur que ningú veu clar. Em 

sentia interpel·lat pels teus sorprenents ulls verds de blat d’abril. 

 

Sovint els grans no sabem donar respostes perquè hem estat maldestres, 

ens hem equivocat i sabem que deixem un món inacceptable per a 

vosaltres. T’escric a tu, i a tots els adolescents, en un intent de resumir el 

que necessitaria llibres per explicar-me amb correcció. T’ho dic clarament: 

res pot tenir solució amb l’actual sistema econòmic. 

 

Si vols donar sentit a la teva vida, lluny del viure passiu de tantes 

existències, dedica’t a posar en evidència les contradiccions de la nostra 

organització econòmica. Cerca estratègies no violentes per acabar amb el 

robatori a gran escala provocat per la banca, els negocis sempre bruts del 

tràfic de persones, de les armes i de la droga i dels especuladors dels béns 

de la Terra que són de tots. 

 

El capitalisme fomenta que aflorin els racons més obscurs de la naturalesa 

humana. Rousseau tenia raó: l’home és essencialment bo i no et creguis 

que l’home sigui un llop per a l’home com predicava Hobbes. La gent 

senzilla, la gent que no té gaire res, sigui d’on sigui, sol ser generosa i en 

els ulls porta la marca de la bondat. La cobdícia ens porta a l’abisme de la 

deshumanització. 

 

Coopera amb tota la força de què siguis capaç per canviar un sistema 

malvat i no t’entretinguis posant pedaços, com tants equivocadament hem 
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fet, perquè faràs contents els poderosos quan et vegin anul·lada amb l’os 

que ells mateixos hàbilment t’hauran llençat. 

 

Que ningú et tapi la boca amb discursos sobre la bondat de la nostra 

democràcia inexistent. Estem en una plutocràcia on governen els rics i 

poderosos. Sigues valenta per resistir la forçosa soledat amb la qual viuràs. 

 

No et deixis enquadrar mai tal com pretendran aquells que ignoren que el 

pensament necessita llibertat. Són els mateixos que es posaran nerviosos 

quan remoguis les tranquil·les aigües en què naveguen. Esforça’t amb 

passió sense admetre mai que el fi justifica els mitjans. Mai. 

 

Sigues forta perquè, si actues així, tots aquells a qui molestaràs, incapaços 

de trobar arguments, et desqualificaran directament i t’acusaran de voler 

restar per damunt del bé i del mal. Quan escoltis això, et recomano que no 

t’hi tornis. Mira-te’ls compassivament i tu ja sabràs que també tu vius en el 

mal tot cercant el bé, perquè qui viu plenament en el bé –en un món tan 

cruel, injust i depredador– forçosament viu privat de llibertat física. 

 

Cerca l’equilibri per no dimitir mai. Viu amb entusiasme i, malgrat tot, 

celebra la vida en comunió amb tots els éssers, especialment amb les 

persones estimades. Dedica temps a contemplar silenciosament el 

firmament des d’un punt elevat, sense contaminació i, des d’aquest lloc 

net, mira les estrelles i elles t’oferiran solucions a algunes de les preguntes 

que jo no he sabut respondre’t. Amb els meus millors desitjos. 

 

Joan Surroca 



 

 

Parlem, de l’Altra Economia, altra veritat, radicalment alternativa, no 

pas simplement de reformes econòmiques.  

 

L’Altra Economia no pot pas ser només econòmica; ha de ser integral, 

ecològica, intercultural, al servei del Bon Viure i del Bon Conviure, en la 

construcció de la plenitud humana, desmuntant l’estructura econòmica 

actual que està exclusivament al servei del mercat total, apàtrida, 

homicida de persones, genocida de pobles. 

 

L’Altra economia només pot esdevenir-se a partir d’una consciència 

humana i humanitzadora que es negui a la desigualtat escandalosa en la 

que està estructurada la societat actual. 

 

Una economia per a totes les persones i per a tots els pobles, sempre a 

partir dels pobres i exclosos. 

        Pere Casaldàliga 
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