
 
Desertar i construir 
 

 
“C'est pas pour vous fâcher 

Il faut que je vous dise 
Ma décision est prise 

Je m'en vais déserter” 
 
 
Estratègies per superar l’ordre actual 
 
 
Hem vist com el capitalisme asfixia qualsevol aspiració a una democràcia plena i amb sentit. 
També hem debatut sobre idees i experiències en clau emancipadora. És possible, però, dotar-
les de coherència i direcció per avançar en la superació de l’ordre actual? Si certament és 
possible, com molt probablement els i les que som aquí presents compartim, també és cert que 
les estratègies assajades no han assolit aquest objectiu. 
 
Primera estratègia. Desertar 
 
Constatem el domini ideològic, cultural, d’un neoliberalisme que ha aconseguit afaiçonar un  
consens bàsic, que ens resulta odiós, sobre els estrets límits en què podem imaginar la 
construcció del futur. Tal és la seva victòria, que fins i tot podem apuntar que el que ens 
diferencia d’altres moments històrics és la immersió en un aparent present continu i la 
incapacitat per realitzar un futur. Cal desertar, doncs, com a primer pas, d’aquest odiós 
consens. Cal fer-ne, d’aquesta deserció, un acte civil, comú, col·lectiu. Cal fer-ne una presa de 
postura, evitant tota lectura en clau nihilista o d’escapisme. Desertar de la cultura dominant, 
reconèixer-nos en procés de construir l’alternativa, és el nostre acte de recuperació de la 
ciutadania, és un acte d’apropiació del ple domini sobre el futur, és molt més que un gest, una 
afirmació democràtica i de construcció republicana. 
 
Segona estratègia. Confrontar 
 
La pau social és morta. Potser no havia estat altra cosa que una fugaç il·lusió, i tenia més de 
neó que de marbre. Cal assumir-ho, com cal assumir que qualsevol aspiració de superar l’estat 
de coses actual passa per la confrontació. Cal confrontar i destruir l’hegemonia cultural de la 
dreta. Cal confrontar i revertir els processos de desmantellament de la societat i de tot allò que 
és públic. Cal confrontar i avançar, passar de la defensa de les conquestes assolides a 
l’exigència de l’aprofundiment i ampliació d’aquestes. Quina és la divisòria que delimita els 
camps que es confronten? Aquí rau la clau de l’èxit, en la presa de consciència d’una gran 
coalició de ciutadans i ciutadanes que exigeixen ser-ho, i es descobreixen, per tant, 
antagonistes de l’ordre actual. 
 

Tercera estratègia. Construir 

Analitzar amb rigor en cada moment i cada lloc. Construir, amb intel·ligència i intenció, 
alternatives. Això vol dir construir i difondre idees i discursos vàlids, que suscitin complicitats i 
que fomentin una presa de posició activa per part del major nombre possible de persones. Vol 
dir, també, construir les experiències amb la mateixa intel·ligència. I amb intenció. Amb intenció 
de connectar-les i de superar-les com a assaig, per convertir-les en eines per bastir espais i 
relacions que transformin les lògiques imperants i les substitueixin per d’altres fonamentades 
en l’aspiració a la llibertat, la igualtat i la solidaritat efectives. Construir, doncs, una altra cultura, 
que fundi una nova democràcia. 

Quarta estratègia. Donar sentit 

Donar sentit a les idees i experiències com un tot coherent i orientat a l’emancipació de les 
persones. Posar en marxa un procés de constituir-nos, en la nostra diversitat i pluralitat, en un 



gran corrent de fons, en una gran moviment polític per la transformació social.  Fer de cada 
lluita parcial una etapa que ens instrueixi, que ens doni forma i impuls.  

 

Cinquena estratègia. Perseverar 

La humanitat no avança inexorablement cap a la barbàrie o el progrés. El que s’esdevingui no 
serà fruit de lleis històriques a les quals cal deixar que segueixin el seu curs. Serà l’acció 
decidida d’homes i dones la que determinarà les característiques de les societats en què 
haurem de viure. Els partidaris de l’actual ordre pretendrien que desistíssim d’aquesta idea, que 
assumíssim una suposada impossibilitat d’alterar el rumb incert que ens conviden a seguir. 
Però cal perseverar en la persecució de l’objectiu sense obcecar-se en les fórmules concretes, 
ja que els aquí presents compartim la convicció que les persones som perfectament capaces 
d’organitzar la nostra existència en societat d’una manera més justa. 

 


