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PRÒLEG - VIVIM UN MOMENT
EXCEPCIONAL EN LA HISTÒRIA
Yayo Herrero, activista i investigadora ecofeminista
Vivim un moment excepcional en la història. El somni occidental
de progrés s’està trencant i tot canvia a una velocitat vertiginosa.
L’aprofundiment de les desigualtats, el declivi en la disponibilitat
de minerals i energia fòssil, les tensions geopolítiques pels recursos, els escenaris potencialment catastròfics del canvi climàtic, les
recurrents crisis econòmiques, la pèrdua de drets fonamentals,
el rearmament del patriarcat, els processos d’expulsió de moltes
persones als marges de les societats o fora de la pròpia vida... És
urgent impulsar transformacions basades en l’equitat i la justícia,
que posin el focus en assegurar condicions dignes a les majories
socials.
No falten raons per sentir por i incertesa, però aquesta angoixa pot desencadenar sentiments, accions i pràctiques polítiques
radicalment diferents. Les crisis poden afrontar-se de manera injusta, violenta i repressiva, i mantenir els privilegis de cada vegada
menys gent; o poden provocar un esclat de creativitat, resistència
i suport mutu que permeti sortejar les dificultats sense deixar-nos
gent enrere.
Els que afronten aquests temps incerts des de la defensa a ultrança de l’ordre establert, neguen els problemes estructurals i
menyspreen qui els denuncien. Acostumen a estimular la por a
un altre a qui apunten com a boc expiatori. Interessats en ocultar les causes estructurals –econòmiques, polítiques i culturals–,
assenyalen falsos culpables als quals ridiculitzen, calumnien, criminalitzen o reprimeixen; i amplifiquen –o fins i tot inventen problemes menys rellevants que distreuen l’atenció dels veritables
conflictes a afrontar. Des d’aquesta perspectiva, el sentiment que
crea cohesió és la por i l’odi a algú a qui cal combatre. El resultat és
la fractura social, la desigualtat extrema, les violències masclistes,
la xenofòbia, els feixismes o la violència contra la Terra i les altres
espècies.
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Davant d’això, no ens reconeixem en aquesta gallardia patriarcal, incapaç d’interpretar els senyals de la crisi de civilització.
No ens reconeixem en una heroïcitat viril que defensa que hi ha
causes majors o enemics terribles que exigeixen sacrificar tot el
que calgui per guanyar. No creiem en lluites que exigeixin morir o
matar per elles.
Nosaltres tenim una altra manera d’encarar la por. Sabem que,
un a un, som éssers vulnerables i indefensos i que la vida humana és impossible fora de la comunitat. Per això, vam afrontar la
precarietat i la incertesa reconstruint els vincles, les relacions de
suport mutu i la vida en comú, fent-nos responsables, totes i tots,
de sostenir-la quotidianament.
Naomi Klein diu que la por només paralitza quan no se sap
cap a on córrer. La trobada Ciutats Sense Por (Fearless Cities) de
juny de 2017 va posar balises en el camí i va identificar persones i experiències companyes de camí. Va fer visibles els trets
que identifiquen múltiples projectes, que sent autònoms, són
interdependents.
Sabem que per desterrar la por cal construir economies alternatives que posin en el centre les necessitats de les persones i que
aquest procés de transformació entra en conflicte directe amb les
elits que, des de sofàs llunyans, han establert l’augment de beneficis a costa del que sigui com a absoluta prioritat, independentment de les condicions de vida de les persones.
Sabem que un moviment resistent i creatiu requereix, alhora,
bel·ligerància i tendresa, i només pot ser construït sumant esforços. Per això, ens volem diverses en les formes de caminar, parlar,
estimar, viure la sexualitat o la identitat; ens volem als carrers i a
les institucions, a les llars i a la fàbrica. Ens volem lliures de dominació de classe, de gènere, d’ètnia i d’espècie.
El municipalisme emergeix amb força a tot el món per apropar
la presa de decisions als llocs on se’n viuen les conseqüències, per
reconstruir vincles i reaprendre allò col·lectiu. No és una tasca fàcil i és plena de tensions i conflictes. És molt el que cal deconstruir
i no hi ha mapes segurs per fer-ho, però és una obstinació necessària, alegre i plena de sentit. En aquest camí, totes les que participem del moviment Fearless, i moltes més que s’hi uniran, ens
sentim ben acompanyades i podem, per fi, dir que no tenim por.
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Aquest llibre vol mostrar les victòries concretes i reals que
hem estat capaces d’anar construint en els darrers anys per explicar que des de la proximitat i amb la participació de la gent som
capaces de construir la realitat que volem. Estic convençuda que
Ciutats Sense Por, guia del moviment municipalista global, fet de
manera col·laborativa per persones de molts llocs del món, és un
pas més en l’articulació d’aquest moviment i servirà com a font
d’inspiració per plantar cara a la por i continuar teixint alternatives reals que posin la vida i allò comú en el centre.
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