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EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL:  

Cal fer front a una qüestió que és cada dia més urgent, si del que es tracta és viure en una 
societat sana, saludable, i amb futur. No podem reproduir el que està establert, sense un 
anàlisi crític rigorós. Masses coses donem per bones acceptant-les amb tota naturalitat 
quan les hauríem de qüestionar, perquè tenen una base que ja no ens serveix per una 
societat que la volem sana, i condiciona del tot les nostres relacions i la nostres vides. 
Base que es presenta com una veritat inqüestionada i inquestionable. Per societat sana 
vull dir, aquella que estimem desitjable per viure-hi amb justícia i respecte, on la persona i 
la natura que ens sosté siguin centre de la nostra atenció i mesura de totes les coses. 

La crítica és avui més que mai una exigència ètica. Avui resseguint la pròpia història 
moderna occidental amb la industrialització de fons, s’ha desenvolupat i sostingut en el 
temps unes formes de vida animades per uns valors i un sistema econòmic que entre tots 
per activa o per passiva l’hem anat enfortint. Estem considerant exageracions a corregir, 
quan, crec que és una anomalia que està en la base de la societat, que ho condiciona tot. 
La pràctica acrítica avui perpetua justament allò que cal canviar, això és, el principi 
centralitzador de la societat actual, i a nivell global, donant suport i mantenint una societat 
injusta i malsana, i diria més, abocada al precipici. 

Em refereixo en concret a l’acceptació no qüestionat del principi de competició. La 
omnipresent competitivitat, que no és altra cosa que la llei del més fort. Si volem una 
societat sana cal qüestionar d’arrel aquest principi centralitzador i generador d’una 
dinàmica de vida amb repercussió a tot tipus de relacions, totes es veuen afectades, 
persones, països, natura, i tot el que pretenem tocar. Una realitat que ja no hauria de 
correspondre en el avui de l’evolució humana ni correspon a les exigències d’una societat 
sana i el nostre futur. Aquest principi de competició està centrat en el jo possessiu i privat, 
exacerbant l’egoisme. Aquest principi comporta necessariament haver-hi guanyadors i 
perdedors, o vençuts. El foment descarat i matxacat dia rere dia, fent-nos creure que és un 
estímul creatiu necessari, quan en realitat és una autèntica pertorbació permanent i 
intencionada, amb una voluntat interessada en què segueixi així. No creiem que cal un 
qüestionament crític a fons?. Una altra cosa és ser competent, estar preparat en una 
matèria determinada. 

Quina és la lògica que ens mou, amb aquest motor de la competició instal•lat en el si de la 
societat en la que vivim?. És la lògica del benefici privat, i la motivació, el guany insaciable. 
Cal doncs un bon aprenentatge en habilitats per a ser competitiu. Competir per arribar el 
primer a l’objectiu desitjat, per apropiar-s’ho abans que hi arribi un altre i s’ho emporti. Ser 
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guanyador i ser reconegut per la societat és modèlic. Deixar enrere i si pot ser ben lluny o 
a la cuneta el perdedor és cosa vista com a normal. O no és el centre induït de tota 
dinàmica de la societat d’avui ser guanyador?. El fet de ser competitiu i “agressiu” és 
sinònim de capaç, és una qualitat virtuosa. La competitivitat te un estatus no només de 
normalitat en la societat, sinó de pregona exigència, clarament definida i fomentada en 
totes les àrees de la vida i de les institucions. Ens diuen que hi és per quedar-se, perquè 
és inherent a la pròpia naturalesa humana. És genètic. Som animals i com a tals responem 
a la pròpia naturalesa que cal enfortir. Ens ho hem de creure?. Que la naturalesa humana 
és animal és indubtable, però l’evolució ens ha portat a graus de consciència, moral i ètica 
inqüestionables que ningú pot negar. L’ésser humà, la consciència moral, la ètica, 
l’evolució humana en definitiva, ha d’estar supeditat a un principi immutable, com és pretén 
que sigui el principi de competició? . 

Hom pot dir, i si no?, Que hi pot haver que estimuli a la gent a moure’s, guanyar-se la vida, 
que motivi la recerca, que busqui la superació i créixer econòmicament?. Qui diu persona, 
diu empresa o país. La resposta d’entrada fora, i si obrim perspectiva? 

I si enlloc de fomentar la competició com a principi generador –altrament dit, la llei del més 
fort-, el reduíssim i desplacéssim l’atenció decididament vers un nou principi fonamentador, 
el de la cooperació?. No tenim el concepte de cooperació referenciat per a coses bones 
però en minúscula?, considerat d’ordre menor i subsumit?. La persona i el món d’avui, amb 
tants coneixements científics i tecnologies punta, i enorgullits d’elles, no mostra un clar 
desequilibri respecte del desenvolupament humà i de convivència?. Podem seguir deixant 
en minoria d’edat la cooperació, quan pot ésser i és un potencial amb el qual podem 
canviar les coses?. Reconeguem que avui tota expressió de cooperació està supeditada al 
principi de competició. I perquè no a la inversa?. Avui, el grau d’evolució de la persona 
humana ha de donar la talla justament en la cooperació!. I no en minúscula com a 
suplència, sinó en majúscula i protagonista. 

Mentre en la nostra quotidianitat individual i col•lectiva segueixi la lògica de la competició, 
guanyant a costa d’un altre que perd tot girant-nos-hi d’esquena, restarem atrapats i no 
podrem sortir-ne. Aquesta lògica és el condicionant perfecte per a mantenir l’statuquo de la 
llei del més fort, o sigui, la prevalença del principi de competició com a rei. Aquesta lògica 
cal superar-la. 

Estem parlant de construir una societat sana i integradora, que en surti alliberada la 
persona, totes les persones, des de la seva dignitat, no la supeditació a la lògica 
depredadora d’un mon de llops. La persona humana del segle XXI ha de respondre a un 
gran repte cultural. Si, cultural. Amb una mirada crítica multidisciplinària estem davant 
d’una qüestió NO d’ordre natural com ens volen fer creure, sinó cultural. Una cultura que 
ve de lluny, que pas a pas ho ha anat embolcallant tot, amb l’engany d’un progrés i 
creixement indefinit, basat en l’individualisme i l’egoisme, de benestar material cert i 
selectiu, malbaratant recursos sense cap respecte per la natura ni a les persones, alhora 
que creixen vergonyoses i intolerables desigualtats. S’ha entronitzat com mai el diner com 
el gran símbol, ídol d’aquesta cultura. Això te un nom, el desenvolupament capitalista, avui 
expressat amb el neoliberalisme. Cultura, que com tantes altres en la història, tenen un 
començament, un desplegament i un final. La societat conscientment organitzada ha de 
poder precipitar aquest final, per afirmar que una altra cultura amb un nou eix vertebrador 
és possible, i aquesta és, la cultura de la cooperació. 
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Penso que estem davant una societat més madura del que sembla, però bloquejada, 
sumida amb un darwinisme social descaradament fomentat per una ideologia anomenada 
neoliberal. Ideologia avui imposant i aclaparadora, que ho ha envaït tot. Tota persona 
honesta avui no pot quedar impassible i inactiva davant d’una societat que la podem 
considerar adormida o narcotitzada. Estem davant una gran crisi de civilització. Crisi de 
valors sobretot. Cal anar obrint un nou horitzó, un nou paradigma vivint uns valors guiats 
per la solidaritat. Cal desmuntar el dogma de la competició. Entenc que tan el dogma de la 
competició com la idolatria al diner és incompatible en què els drets humans siguin 
respectats per poder construir una societat sana i amb futur. Cal substituir competició per 
cooperació i això te un nom: EDUCACIÓ. Educació desbloquejadora, educació i practica 
cooperadora, i acció política. Una formació i una pràctica que ha de generar confiança en 
la PERSONA. Confiança que tant necessitem. 

Soc conscient que plantejo una qüestió d’enorme abast i densitat, i de llarg recorregut. Ho 
proposo com a tema de debat transversal i universal, de fons. 
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