“Ni tot està perdut, ni tot és impossible”
Les propostes d’Arcadi Oliveres per anar cap a un món millor

Autor: Arcadi Oliveres
Títol: Un altre món
Col·lecció: El Fil d’Ariadna,
ISBN: 84-96521-31-1
Num. pàgines: 144
A la venta: 25 de setembre
PVP: 15 €

‘UN ALTRE MÓN’ d’Arcadi Oliveres
- Després de Contra la fam i la guerra, amb tres edicions en català i una en
castellà, arriba el seu segon llibre en solitari Un altre món
- Entre la complicitat cap a un sistema que ens pot devorar i les
possibilitats de discrepar-hi, hi ha un espai de consciència que ens ha de
fer veure que ni tot està perdut ni tot és impossible
- A Arcadi Oliveres la paraula l’ha convertit en un referent dins els
moviments que lluiten per buscar altres camins dins l’actual procés de
globalització i dins les injustícies del planeta.
És possible un altre món? Amb el seu discurs crític i a la vegada pedagògic, Arcadi
Oliveres considera que no només és possible, sinó també necessari, sobretot
davant les injustícies socials i la degradació ambiental. Entre la complicitat cap a un
sistema que ens domina i les possibilitats de discrepar-hi hi ha un espai de
consciència que ens ha de permetre veure que ni tot està perdut ni tot és
impossible. Es tracta de posar en funcionament els mecanismes i les eines
necessàries per desmuntar algunes teories i buscar un món més just.
“I moderar el consum no significa viure en condicions precàries, ni tan sols empitjorar el nostre nivell de
vida, senzillament vol dir abandonar determinades despeses supèrflues. Per què a vegades les persones
necessiten tenir una piscina individual a casa quan es pot anar perfectament a la piscina municipal?”
“Que vinguin els immigrants, que treballin i que rejoveneixin la piràmide està bé. Però d’aquí que ells
siguin els que assegurin el futur de l’estat del benestar ja és una altra cosa. Perquè un estat del benestar
ha de ser finançat no només per cotitzacions, sinó, i també, pels impostos... Caldria començar per altres
direccions que serien molt més eficaces, com els sistemes per controlar els paradisos fiscals i els
privilegis que tenen només uns quants.”

Un ideòleg dins els moviments socials
La lluita per al canvi comença amb les accions diàries. Buscar altres maneres
d’informar-se, trobar fórmules alternatives per al desenvolupament econòmic,
invertir les relacions de poder o educar en uns valors menys competitius i més
solidaris són alguns dels camins que Arcadi Oliveres desgrana per intentar buscar
aquest altre món. “Perquè en les accions diàries hi ha petits detalls que se’ns
escapen i per actuar amb coherència cal conèixer com funciona el món,
desemmascarar els que juguen brut i buscar algunes alternatives viables”.

La responsabilitat per als canvis comença amb les actuacions locals i entra cap a les
esferes globals. Individualment i col·lectivament. Sense deixar de ser crítics, i
tampoc essent del tot maximalistes per convertir les accions diàries en petites
lluites que actuïn sobre la realitat.
A Arcadi Oliveres la paraula l’ha convertit en un referent dins els moviments que
busquen altres camins dins l’actual procés de globalització i dins les injustícies del
planeta.
“La quantitat de guanys que les empreses nord-americanes envien cap als Estats Units com a fruit dels
beneficis arriba a una xifra aproximada de 600.000 milions de dòlars. Si tenim en compte que l’ajut dels
països rics cap als països pobres representa, aproximadament, 60.000 milions de dòlars, vol dir que
cada any el món ajuda els Estats Units deu vegades més del que el Primer Món ajuda el Tercer Món; és
a dir, que els Estats Units xuclen de la resta del món 600.000 milions de dòlars anuals.”
“L’absurd de les marques és que s’acaben identificant amb conceptes i valors que l’únic que intenten és
captar l’interès del comprador. I majoritàriament són marques que dediquen més diners a les
campanyes de màrqueting que al mateix procés de fabricació: moltes tenen les indústries i les factories
instal·lades a països pobres, on paguen uns salaris de misèria, que després una persona del primer món
comprarà a un preu desorbitat, i qui l’hagi fabricat no s’endurà ni l’1% d’aquell preu.”
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