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Cada dia hi ha milions i milions de persones a tot el món que donen la vida, en
tenen cura, construeixen la convivència, tracten d’obtenir el necessari per a
viure i respecten la naturalesa. Això ho fan adaptant-se a les condicions
ambientals, d’acord amb els recursos naturals disponibles i d’acord amb els
coneixements de la comunitat a la que pertanyen. I ho fan amb modèstia,
perquè tenen plena consciència del passat, i a la vegada es senten
responsables dels actes i decisions que poden condicionar la vida de les
generacions futures i el futur del planeta Terra.
Aquestes són les forces de la vida, invisibles, senzilles, anònimes, oblidades
pels mitjans de comunicació, menyspreuades pels qui tenen el poder
econòmic, però reals, actives, insistents, valentes, decidides a continuar amb
la seva acció. Qui són? Les dones que porten fills al món, les que tenen cura
dels infants, dels malalts, dels dependents i dels ancians. Les persones que
treballen honestament per guanyar-se la vida. Les persones capaces d’obtenir
fruits de la terra i de l’aigua sense contaminar-les, empobrir-les o destruirles. Les persones que treballen per tal que la riquesa es distribueixi de forma
equitativa. Les persones que defensen el medi ambient, de forma individual o
collectiva. Aquelles que busquen camins de diàleg com alternativa a les
guerres, i que lluiten per tal que el diàleg substitueixi la violència. Les qui
monten cooperatives, les qui elaboren pensament crític, les qui propugnen un
altre món possible, les qui defensen la terra, les qui treballen per eradicar la
violència masclista. Homes i dones científics capaços de desmitificar la
ciència, representants polítics honestos, empresaris amb idees socials,
professionals responsables. Aquelles persones que cerquen la dimensió
espiritual dels éssers humans...
És gairebé impossible fer una llista exhaustiva que contingui totes les
iniciatives personals i collectives que arreu del món sorgeixen cada dia per
fer possible la vida. La seva existència i la seva importància són tan reals com
ho és la terrible dinàmica del neoliberalisme que destrueix tot allò que toca,
que posa en perill el futur del planeta, que reparteix la riquesa de forma cada
vegada més injusta i desigual, que utilitza tota mena de violència per
aconseguir els seus objectius, que ha convertit els éssers humans en objectes
al seu servei. Aquestes forces destructives són conegudes, evidents,
contundents amb el seu poder sobre la vida humana i la vida en general. Una
xarxa formada per financeres, químiques, farmacèutiques, institucions
polítiques al servei dels poder econòmic, fàbriques d’armament, grups
mediàtics, organismes internacionals (FMI, BM, OMC ...). Tot un sistema que
s’aguanta per mitjà de la força, i de la manipulació de les consciències.
Els sistemes necessiten controlar, per això exerceixen la violència, però per
damunt de tot necessiten legitimar-se. Sense legitimació el neoliberalisme no
podria continuar i s’ensorraria tal com li va passar a l’anomenat “socialisme
real”. Per això la manipulació de les consciències ha esdevingut una qüestió

fonamental per a la seva supervivència. La publicitat n’és un bon exemple;
tot i saber que el seu objectiu és manipular-nos per a crear necessitats
fictícies que augmentin el consum, ningú la qüestiona: li hem donat un lloc als
mitjans de comunicació i a les nostres vides. Els mitjans de comunicació
majoritaris ens transmeten constantment un únic model econòmic possible, i
des d’aquest model miren el món i ens n’ofereixen imatges, deixant de banda
tot allò que no hi encaixi o el qüestioni. El més greu és que molta gent
interioritza aquest model i accepta acríticament la colonització de la seva
consciència. Però això es pot canviar. Cada persona pot exercir la seva
llibertat i decidir viure d’una altra manera, segons uns altres valors, eradicant
de la seva vida la cobdícia, la violència, la insolidaritat, incorporant
l’esperança en un altre món possible.
La imperiosa necessitat de legitimació del sistema és el seu taló d’Aquilles.
Aquí és on les forces de la vida podem intervenir, i de fet, ja intervenim.
Cada dia som més, arreu del món, i hem de ser més encara, fins que el
sistema perdi tota legitimitat i s’ensorri com allò que és: un gegant amb els
peus de fang.

