
Sabem que hi ha alternatives, que es poden 
fer altres coses diferents a les que proposa la 
patronal, els banquers, els directius dels 
bancs centrals i els polítics que comparteixen 
amb ells la ideologia neoliberal.

Vicenç Navarro, Juan Torres López i 
Alberto Garzón.

Globalitzem la Solidaritat, la Mà Estesa, 
l'Amor.
Unim-nos.
No som víctimes: reaccionem!

Federico Mayor Zaragoza

Quasi bé tot el que realitzi serà insignificant, 
però és molt important que ho faci.

Gandhi

¿Que no GRITE? ¿Mordaza hay preparada?

venid, amordazad mi pensamiento.

GRITO no es vibración de ondas al viento.

GRITO es conciencia de persona sublevada!

Dámaso Alonso



Estem assumint un sadisme econòmic planejat.

Ignasi Ramonet

Qui controla els mitjans, controla la cultura

Allen Ginsberg

Si busques resultats diferents, no facis sempre 
el mateix.

Albert Einstein

La vida és molt perillosa. No per les persones 
que fan el mal, sinó per les que s'asseuen a 
veure el que passa.

Albert Einstein



Hi ha una força motriu més poderosa que el 
vapor, l'electricitat i l'energia atòmica: la 
voluntat.

Albert Einstein

No.
No acceptis el que és habitual com a cosa 
normal.
Perquè en temps de desordre,
de confusió organitzada,
d'humanitat deshumanitzada,
res ha de semblar natural.
Res ha de semblar impossible de canviar.

Bertold Brecht

Comença a manifestar-se la maduresa quan 
sentim que la nostra preocupació és major cap 
a l'altra gent que cap a nosaltres com 
individus.

Albert Einstein

Ai, amics, vosaltres que esteu assegurats, 
Per què tanta hostilitat? Que potser som els 
vostres enemics, els que som enemics de la 
injustícia?
Quan els que lluiten contra la injustícia estan 
vençuts, no per això té raó la injustícia.

Bertold Brecht



Al riu que tot ho arranca l'anomenen violent, 
però  ningú  anomena  violent  el  llit  que 
l'oprimeix.

Bertold Brecht

El regal més gran que li pots donar a la resta 
és l'exemple de la teva pròpia vida.

Bertold Brecht

La crisis es produeix quan lo vell no acaba de 
morir i lo nou no acaba de néixer.

Bertold Brecht

Qui no coneix la veritat és simplement una 
persona ignorant. Però qui la coneix i diu que 
és mentira, es una persona criminal!

Bertold Brecht



Les  revolucions  es  produeixen,  generalment, 
en els carrerons sense sortida.

Bertold Brecht

Quin delicte és el robatori d'un banc 
comparat amb el fet de fundar-ne un?

Bertold Brecht

En els temps foscos, es cantarà també? També 
es cantarà sobre els temps foscos.

Bertold Brecht

El pitjor analfabet és l'analfabet polític. No 
escolta, no parla, no participa dels 
aconteixements polítics. No sap que el cost 
de la vida, el preu de les mongetes, del pa o 
la farina, del vestit, del calçat i dels 
medicaments, depenen de decisions 
polítiques. 

Bertold Brecht



La política és l'art de buscar problemes,trobar-
los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els 
remeis equivocats

Groucho Marx

La vocació del polític de carrera es fer de 
cada solució un problema.

Woody Allen

Creo que con el tiempo mereceremos no tener 
gobiernos.

Jorge Luís Borges

Només aquell que construeix el futur té dret 
a jutjar el passat 

Friedrich Nietzsche



L'esperança no és ni  realitat  ni  quimera.  És 
com els camins de la Terra: sobre la Terra no 
hi  havia  camins,  han  estat  fets  pel  gran 
nombre de transeünts

Lu Xun

Potser que el que fem no porti sempre la 
felicitat, però si no fem res, no haurà 
felicitat.

Albert Camus

Crec que amb el temps mereixem no tenir 
governs.

Jorge Luís Borge

Només aquell que construeix el futur té dret 
a jutjar el passat 

Friedrich Nietzsche



Com és que, sent tan intel·ligents els nens, són 
tan estúpids la major part dels homes? Deu ser 
fruit de l'educació.

Alexandre Dumas

Quan el govern viola els drets del poble, la 
insurrecció és el més sagrat dels drets i el 
més indispensable dels deures. 

Marquès de La Fayette

Diuen que sóc un heroi, jo feble, tímid, quasi 
insignificant, si sent com sóc vaig fer el que 
vaig fer, imagineu-vos el que podeu fer tots 
vosaltres junts.

Gandhi

No es pot construir un món millor sense 
millorar les persones.

Anònim



Si ets neutral en situacions d'injustícia,
has escollit el costat de l'opressor.

Desmond Tutu 

L'Estat anomena llei a la seva pròpia violència 
i crim a la de l'individu

Max Stirne

Ostentar el poder corromp, sotmetre's al 
poder degrada

Mijail Bakunin

Si suposes que no existeix esperança, llavors 
garantitzes que no hi haurà esperança. Si 
suposes que existeix un instint cap a la 
llibertat, llavors existeixen oportunitats de 
canviar les coses.

Noam Chomsky



Els drets no es concedeixen, es
conquereixen

Noam Chomsky

Hace ciento treinta años, después de visitar el 
País de las Maravillas, Alicia se metió en un 
espejo para descubrir el mundo al revés. Si 
Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría 
atravesar ningún espejo: le bastaría con 
asomarse a la ventana.

Eduardo Galeano

Cuando se van a tomar decisiones que afectan 
a más de una generación, que de alguna 
manera pueden hipotecar el destino de tus 
hijos o el de los hijos de tus hijos, eso tiene 
que ser plebiscitado. No puede ser decidido por 
un gobierno y chao.

Eduardo Galeano

A veces se confunde la 'libertad de expresión' 
con 'la libertad de presión' y se confunden los 
'Medios de Comunicación' con los 'Miedos de 
Incomunicación'.

Eduardo Galeano



Los niños pobres son los que más sufren la 
contradicción entre una cultura que manda a 
consumir y una realidad que lo prohíbe.

Eduardo Galeano

Quizá el más certero símbolo de la época sea 
la bomba de neutrones, que respeta las cosas 
y achicharra a los seres vivos.

Eduardo Galeano

Son los árboles que dan frutos los que sufren 
las pedradas.

Eduardo Galeano

Quan un gran vaixell està en port i amarrat, 
està segur, indubtablement. Però això no és 
pel que els grans vaixells han estat 
construïts.

Clarissa Pinkola Estés



Pensa malament, però en qualsevol cas, pensa 
per tu mateix.

Doris Lessing

Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte 
a que te devore desde el interior.

Frida Kahlo

Yo solía pensar que era la persona más extraña 
en el mundo, pero luego pensé, hay mucha 
gente así en el mundo, tiene que haber alguien 
como yo, que se sienta bizarra y dañada de la 
misma forma en que yo me siento. Me la 
imagino, e imagino que ella también debe 
estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo 
espero que si tu estás por ahí y lees esto sepas 
que, sí, es verdad, yo estoy aquí, soy tan 
extraña como tú.

Frida Kahlo

Oye. Oye mi silencio. Lo que digo nunca es lo 
que digo, sino otra cosa.

Frida Kahlo



Tenemos que escoger entre los indignos y los 
indignados

Eduardo Galeano

Vale la pena morir por las cosas sin las cuales 
no vale la pena vivir.

Eduardo Galeano

Cometre un error i no corregir-lo és un altre 
error. 

Confuci

Avui encara és sempre -
Hem de dignificar la nostra existència.

Aldous Huxley



Al final sólo nos quedará el haber vivido en la 
máxima de las dignidades, que es la de 
ejercer de ser humano.

Antonio Fornés

Tindrà la mateixa importància que jo canviï? 
Aquesta pregunta és incorrecta, doncs tu ets 
la resta de la Humanitat.

Jiddu Krishnamurti

Aguanta, encara que estiguis sol... no tinguis 
por. Tingues confiança en aquesta petita veu 
del cor, has d'estar disposat a donar testimoni 
del que proporciona sentit a la teva vida.

Gandhi

Negar un fet es el més difícil del 
món. Molta gent ho fa, però el fet 
segueix sent un fet. 

Isaac Asimov



Ajudar a qui ho necessita no sols és part del 
deure, sinó de la felicitat. 

José Martí

Eduquem els infants i no serà 
necessari corregir els homes. 

Pitàgores

Els diners mai van a la presó..

Anònim
Es més fàcil saber com es fa una 
cosa que fer-la. 

Proverbi xinés



És millor encendre un llum que maleir la 
foscor. 

Proverbi àrab

Per a milions i milions d'éssers 
humans el vertader infern és a la 
terra. 

Shopenhauer

Quan algú assumeix un càrrec públic, ha de  
considerar-se a si mateix com a propietat 
pública..

Tomàs Jefferson

Quan els que manen perden la 
vergonya, els que obeeixen 
perden el respecte.

Lichtenberg



Quan no sabem a quin port ens 
dirigim, tots els vents són 
desfavorables. 

Sèneca

Qui està a baix no ha de témer 
les caigudes.

John Bunyan

Res no és tan vil com ser altiu amb 
l'humil. 

Sèneca

Tinc por cada vegada que no dius 
la veritat. 

Ramon Llull



Tots els homes neixen igual, però és 
l'última vegada que ho són. 

Abraham Lincoln

Una injustícia feta a l'individu, és 
una amenaça feta a tota la 
societat.

Montesquieu

Val més morir dempeus que viure 
agenollat. 

Dolores Ibarruri

Lo que más me indigna es la indiferencia con 
que se contemplan las cosas en general. Y en 
los dirigentes la ignorancia y la soberbia

José Luis Sampedro



El sistema está roto y perdido. Y por eso 
tenéis futuro.

José Luis Sampedro

Esto debe ser el inicio de una ardua lucha 
hasta lograr que, efectivamente, ni seamos 
ni nos tomen por ”mercancía en manos de 
políticos y banqueros” 

Digamos NO a la tiranía financiera y sus 
consecuencias devastadoras

José Luis Sampedro

Nos educan para que seamos 
productores y consumidores, no para 
ser personas libres. 
Sin libertad de pensamiento, la 
libertad de expresión no sirve de nada

José Luis Sampedro

Lo que más me indigna es la indiferencia con 
que se contemplan las cosas en general. Y en 
los dirigentes la ignorancia y la soberbia

José Luis Sampedro



Espero que no sean lo grilletes ni ataduras lo 
que mantiene callados y atados a los que 
acallan y a los que aguardan con silencio. 
Tenemos una oportunidad de no alzar la voz, 
de hablar y dialogar, de crear debate. 
Somos grandes por un día, como me gusta 
pensar héroes cotidianos, héroes de pequeñas 
gestas.
Paso a paso se hace camino, nuestro camino

Albert Mach

El tiempo no es oro, el tiempo es vida

José Luis Sampedro

És hora d'odular, perquè si ens dejixem endur 
pels poders que ens governen i no fem res per 
contrarrestar-los, es pot dir qeu mereixem el 
que tenim.

José Saramago

Si el món algun dia arriba a ser millor, només 
haurà estat per nosaltres i amb nosaltres.

José Saramago



Solamente aquél que construye el futuro tiene 
derecho a juzgar el pasado

Nietzche

Hem d'escollir entre els indignes i els 
indignats

Eduardo Galeano

Com és que, sent tan intel·ligents les criatures, 
són tan estúpides la major part de les persones 
adultes? 
Deu ser fruit de l'educació

Alexandre Dumas

Sustentem amb paraules i solidaritat un món 
que els governants ens espatllen

Anònim



Pot ser que el que fem no ens porti sempre la 
felicitat, però si fem res, no hi haurà felicitat

Anònim

Cuando el poder del amor supere al amor al 
poder, el mundo conocerá la paz

Jimmi Hendrix

El que és segur és que no hem de per què 
aguantar un sistema que clarament està 
perjudicant a la majoria, i d'una forma tan 
brutal en els darrers temps. Fiem-nos que 
entre tots ho podrem canviar. 

Teresa Forcades

La vocación del político de carrera es hacer 
de cada solución un problema.

Woody Allen



Hem d'aprendre a responsabilitzar-nos per a 
una democràcia real, actuant pacíficament i 
conduntent.

Teresa Forcades

De diners n'hi ha. El que passa és que estan 
incrementadament mal repartits.
Les retallades van unides a un endeutament 
per a tu i per a les generacions que vindran, i 
això no tenim perquè acceptar-ho.

Teresa Forcades


