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P R E S E N T A C I Ó

Vivim una època de grans incerteses i de canvis accelerats. 
L’augment de les desigualtats, la nova economia 4.0, els grans mo-
viments migratoris, l’auge dels populismes o el canvi climàtic, són 
qüestions d’un abast universal que afecten la nostra vida quotidiana. 
En un món global, les conseqüències d’aquestes transformacions es 
deixen sentir en tots els àmbits. Economistes, sociòlegs, politòlegs, 
antropòlegs, filòsofs, insisteixen en la necessitat de crear espais de 
reflexió i plataformes de diàleg. Hi ha una consciència cada vegada 
més estesa que les decisions que cal prendre en diferents àrees han 
de néixer d’un consens ampli, basat en el coneixement i la participa-
ció. Entendre el que ocorre, valorar les diferents alternatives, posar 
l’accent en la responsabilitat i la implicació de cadascun de nosaltres, 
més enllà de les actuacions dels estats, dels acords internacionals, 
dels plantejaments institucionals.

És per aquesta raó que, el 2012, l’Obra Social ”la Caixa” va posar en 
marxa un projecte ambiciós: convertir la seu històrica del Palau Ma-
caya, al passeig de Sant Joan de Barcelona, en un lloc de trobada per 
a experts de totes les disciplines, amoïnats per l’esdevenir del plane-
ta i pel progrés de la nostra societat, perquè poguessin reflexionar, 
debatre i dialogar sobre totes aquestes qüestions, per convertir el 
Macaya en una autèntica locomotora intel·lectual de Barcelona. 

Es tractava d’oferir una programació estable de conferències, taules 
rodones, cursos, trobades i seminaris sobre temes d’actualitat en l’àm-
bit econòmic i social, polític i cultural, filosòfic i antropològic, amb una 
marcada vocació internacional i interdisciplinària. Activitats obertes 
al públic en general i als especialistes, des d’una perspectiva dinàmica. 
Estenent la mà a entitats socials, grups d’opinió, universitats, empre-
ses, mitjans de comunicació i tots els col·lectius que intervenen en la 
creació de coneixement i en la reflexió sobre el futur. 

LA NOVA LOCOMOTORA 
INTEL·LECTUAL DE BARCELONA
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PRESENTACIÓ

El Palau Macaya és la seu del Club de Roma a Barcelona, una en-
titat que, des dels anys setanta, ha tingut un pes fonamental en 
l’anàlisi i la creació de propostes per a un món sostenible. També 
alberga les activitats de l’Escola Europea d’Humanitats i algunes 
de l’Associació de Becaris de ”la Caixa”, dues entitats capdavante-
res, entre moltes altres organitzacions amb les quals l’Obra Social  
”la Caixa” ha establert col·laboració.

L’èxit de la proposta es pot avaluar des de múltiples perspectives. 
Un públic nombrós, que ha convertit en un hàbit l’assistència a les 
activitats del Palau Macaya. Un cartell en el qual figuren perso-
nalitats internacionals destacades, premis Nobel, persones que 
els últims anys han ocupat càrrecs importants en les institucions 
europees, pensadors de relleu, autors de referència. Una gran 
varietat d’enfocaments, que han permès aprofundir sobre els te-
mes, amb dades de primera mà i les aportacions dels estudis i les 
anàlisis més recents. I, sobretot, una voluntat dialogant que es 
posa de manifest en cursos i seminaris que han permès establir 
ponts entre disciplines que no sempre comparteixen troballes i 
coneixements.

Hem considerat interessant aplegar en un volum una mostra de 
les activitats celebrades el 2017. Es tracta d’onze sessions, que es 
presenten amb un llenguatge periodístic que posa de relleu la vo-
luntat interrogativa, i de vegades polèmica, d’algunes de les inter-
vencions. També es posa de manifest la voluntat de buscar afinitat 
i punts de trobada entre la filosofia i l’espiritualitat, per exemple.
 
Un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa” des que es va crear, 
fa més d’un segle, ha estat contribuir a la cohesió social. A través 
de les seves activitats socials, de la col·laboració amb institucions 
públiques i entitats privades que treballen per millorar el ben-
estar de les persones més desafavorides i promouen la igualtat 
d’oportunitats. Aquesta raó de ser de ”la Caixa” troba un fona-
ment teòric i un reconeixement pràctic en les intervencions dels 
especialistes internacionals que intervenen en les sessions del 
Palau Macaya.
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PRESENTACIÓ

No vull deixar de destacar l’aportació de les associacions i les en-
titats, la novetat dels seus enfocaments i l’ambició dels seus pro-
jectes, i posar de manifest el nivell de la participació i la qualitat de 
les intervencions, de les quals les conferències que es reuneixen en 
aquest llibre són una petita mostra. I també vull subratllar l’atenció 
i la dedicació del públic que ha assistit amb fidelitat a les sessions i ha 
agafat la paraula per exposar, suggerir i preguntar. Finalment, vull 
agrair l’esforç i la dedicació de tot l’equip del Palau Macaya, que 
ha fet possible aquest èxit. Espero que aquest llibre es converteixi 
en un complement de la reflexió que proposa el Palau Macaya i un 
mitjà per donar-ne a conèixer encara més les activitats i la filosofia, 
oberta i participativa.  

IsIdre FaIné

President de la Fundació Bancària ”la Caixa” 
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“La dignitat humana” és el títol de la conferència de Begoña Román i Victòria 

Camps, ambdues professores d’Ètica a la UB i UAB, respectivament. Begoña Ro-

mán és autora del llibre Ética de los servicios sociales. Treballa en el camp de 

l’ètica aplicada i presideix el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de la Generalitat 

de Catalunya. Victòria Camps és assagista, amb una obra molt extensa entre la 

qual destaca el llibre El govern de les emocions (2011), Premi Nacional d’As-

saig. Està vinculada al Comitè de Bioètica de Catalunya. La sessió es va desenvo-

lupar al Palau Macaya l’1 de març de 2017.

Per al moderador Francesc Torralba cal establir ponts entre la cosmovisió cristia-

na i el pensament laic. Hi ha una tendència a identificar les tesis, els valors i les 

concepcions que polaritzen l’una i l’altre. Un dels objectius de la Fundació Joan 

Maragall és identificar camps comuns i explorar línies de fonamentació i argu-

mentació que permetin entendre’s i construir junts. El cicle de debats del Palau 

Macaya forma part d’un conjunt d’accions en aquesta direcció.

Viure dignament, morir dignament, treballar dignament. No tothom fa servir la 

paraula de la mateixa manera ni fonamenta la dignitat sobre els mateixos valors. 

No tothom treu les mateixes conseqüències de dir que l’ésser humà està dotat 

d’una dignitat inherent. De què estem parlant quan parlem de dignitat humana?

1  D E  M A R Ç  D E  2 0 1 7

A càrrec de:

- BEGOÑA ROMÁN i VICTÒRIA CAMPS,  filòsofes.

“ L A  D I G N I TAT  É S  U N A 
C A R A C T E R Í S T I C A  Q U E  VO L E M  Q U E 
E N S  C O N T I N U Ï  I D E N T I F I C A N T  C O M 
A  H U M A N S ” 
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LA DIGNITAT HUMANA

Begoña Román. Els orígens de la dignitat 
són fonamentalment teològics i cristians. 
Podríem trobar un antecedent en el món 
estoic, amb el seu cosmopolitisme i la seva 
idea de la igualtat. Per al cristianisme no 
tan sols som tots iguals: som tots igual-
ment dignes. Pico della Mirandola, al segle 
xv, va dir: per què és digne l’ésser humà? 
Perquè és criatura a imatge i semblança 
de Déu. Tres segles més tard Kant intenta 
fonamentar la dignitat en una base que no 
sigui teològica, l’autonomia: som dignes 
perquè som lliures. Som l’única criatura 
que té capacitat d’autodeterminació. 

Aquesta idea va generar crítiques, segles 
més tard. Què fem amb les persones que 
ja no tenen dignitat perquè ja no tenen au-
tonomia? Persones que pateixen Alzhei-
mer, per exemple. O que mai no desenvo-
luparan autonomia per falta d’un òrgan 
encefàlic… El mateix Kant es va adonar 
que vincular el concepte de dignitat a au-
tonomia creava fronteres i sempre feia 
alguna exclusió. Contemporàniament es 
diu que la paraula dignitat és massa antro-
pocèntrica. Cada vegada es va ampliant 
més el concepte per incloure-hi persones 
que no són autònomes. Per què no es fo-
namenta la dignitat en un altre concepte 
com per exemple la capacitat de defensar 
els propis interessos, siguin racionals o 
autònoms o no? Actualment la discussió 

és: per què només humana? Amb el temps 
ampliarem la dignitat als animals, a la biosfe-
ra, a la vida, a la vida artificial que siguem 
capaços de crear…

DRET A TENIR DRETS

De què estem parlant quan parlem de 
dignitat humana? Des de la perspecti-
va religiosa es tracta d’una cosa sagrada 
que es troba de manera intrínseca en allò 
humà. Parlem d’una cosa inviolable que 
cal protegir. En el camp de la bioètica, 
quan el 1979 es fa el famós informe Bel-
mont, conscients de la problemàtica de la 
paraula dignitat, els autors van dir que un 
dels principis de la bioètica havia de ser 
el respecte a les persones. Van utilitzar la 
paraula respecte, en lloc de la paraula dig-
nitat. Però quan especifiquen el significat 
de la paraula respecte, que ve del llatí respi-
ciere, que vol dir ‘mirada atenta’, cal pres-
tar atenció perquè hi ha una cosa que cal 
protegir perquè és fràgil. A l’informe Bel-
mont raonaven que cal mirar atentament 
les persones i concretaven: són persones 
dignes perquè són autònomes. 

Tornaríem a ser on érem, si no fos per una 
segona accepció: cal protegir les persones 
quan tenen minvada l’autonomia. La digni-
tat és intrínseca, no és grau com ho pot ser 
l’autonomia. No es té més o menys digni-
tat. La dignitat no es perd, no te la dona 
ningú. Què és la dignitat? Des de la pers-
pectiva de la fe és allò que considerem 
sagrat, digne de veneració i de respecte 
absolut. Des d’un punt de vista estricta-
ment laic és el dret a tenir drets. És una  
cosa que no sabem exactament el que és 
però que ens hem posat d’acord que val 

“Actualment la discussió és: per 
què només humana? Amb el temps 
ampliarem la dignitat als animals, a la 
biosfera, a la vida, a la vida artificial 
que siguem capaços de crear.”
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LA DIGNITAT HUMANA

la pena protegir. És fruit d’una convenció 
que ens funciona. 

El més pervers dels assassins mereix un 
respecte per la seva dignitat intrínseca. 
Per què? La resposta seria: perquè és un 
animal enigmàtic obert. Perquè no és una 
cosa. Segons la frase magnífica de Kant: 
les persones tenen dignitat, les coses 
preu. La persona no està mai acabada, és 
un projecte que es pot definir. La persona 
que ha abusat de l’autonomia i ha privat 
de la dignitat una altra persona fins i tot té 
dignitat, perquè és una persona a la qual 
es pot recuperar, a través del perdó o de 
la reconciliació.

Què significa viure o morir dignament? Se-
gons Moisès Broggi és tenir una vida o una 
mort apropiada. En un doble sentit. Que me 
l’apropio des dels meus propis valors, des de 
la meva capacitat d’autodeterminació. Tam-
bé significa que hem arribat a un consens 
sobre uns mínims: no seríem mereixedors de 
respecte si tractéssim una persona per sota 
d’aquests mínims. La dignitat és una carac-
terística que volem que ens continuï identi-
ficant com a humans. Hem decidit que el que 

volem que ens identifiqui com a persones és 
una manera de tractar-nos i de prestar-nos 
atenció, de cuidar de nosaltres d’una manera 
que val la pena preservar i respectar. 

ELS HOMES TENEN  
DIGNITAT;  LES COSES,  PREU

Victòria Camps. De cara a la fonamentació 
i a l’ús que podem fer de la dignitat, em fi-
xaré especialment en la diferència entre el 
que és o ha estat un pensament religiós so-
bre la dignitat i el que és un pensament laic. 
El concepte filosòfic de la dignitat és molt 
antic. Begoña parlava dels estoics. Ciceró 
identifica la dignitat amb la decència, amb 
el decòrum. Entén la dignitat com una ca-
racterística que només tenen uns quants: 
hi ha una gradació social i no tothom té la 
mateixa dignitat. Ciceró, com molts filò-
sofs, té una perla misògina: “De la mateixa 
manera que hi ha dues espècies de bellesa, 
en una de les quals sobresurt la gràcia i en 
l’altra la dignitat, hem de considerar la pri-
mera com a pròpia de la dona i la segona 
com a pròpia de l’home.” O sigui que la dig-
nitat és masculina i la gràcia, femenina. 

A l’edat mitjana, la dignitat ve donada per-
què l’home és una criatura divina, a sem-
blança de Déu. L’home no és Déu, és un 
pecador: la indignitat humana ve donada 
pel pecat. Aquesta és una diferència bà-
sica, sobretot si entenem el pecat com un 
pecat original, consubstancial a la condi-
ció humana. La persona té una indignitat 
consubstancial a la seva condició terrenal, 
contingent, temporal. Per a Fernán Pérez 
de Oliva, al seu Diálogo sobre la dignidad 
humana, i Kant després, la dignitat humana 
continua sent la diferència entre els homes 

“Què significa viure o morir 
dignament? Tenir una vida o una 
mort apropiada, en un doble 
sentit. Que me l’apropio des dels 
meus propis valors. Hem arribat a 
un consens sobre uns mínims: no 
seríem mereixedors de respecte si 
tractéssim una persona per sota 
d’aquests mínims.”
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LA DIGNITAT HUMANA

i els que no són homes: s’identifica amb 
l’autonomia i amb el respecte –sobretot 
amb l’autonomia–. Pico della Mirandola ho 
diu molt clar: els homes poden decidir què 
volen fer amb la seva vida, els animals no. 
Actuen per instint i no poden actuar contra 
aquest instint. Els humans podem triar en-
tre diferents maneres de viure.

De la màxima de Kant (els homes tenen 
dignitat; les coses, preu) es desprèn que 
l’home no pot –no hauria de poder– ser 
tractat com un esclau. Aquest respecte 
que devem a tothom per igual –no és tan 
sols la dignitat, també és la igualtat– es 
basa en la diferència fonamental entre el 
que es pot i el que no es pot comprar. Una 
altra cosa és el que entenguem per escla-
vitzar i quin tipus de dominació conside-
rem esclavitud. S’ha produït una evolució 
històrica, en aquest sentit. Els esclaus 
eren les persones que es compraven amb 
diners; això ja no existeix, però hi ha altres 
formes d’esclavitud. En ampliar el cercle 
que comprèn els individus que cal consi-
derar dignes cada vegada anem més lluny. 
La diferència entre humanitat i animalitat 
es troba avui en una zona molt confusa. Jo 
no diria que els animals tenen drets, però 
almenys considerem que no podem trac-
tar els animals com si fossin coses. També 
per respectar la nostra pròpia dignitat.

QUÈ SIGNIFICA VIURE O 
MORIR DIGNAMENT? 

Davant d’aquest panorama, per definir la 
dignitat ens trobem davant d’una espè-
cie de cercle que és molt típic de la filo-
sofia. Definim la condició humana des de 
la perspectiva de la dignitat. Som humans 
perquè som dignes. I som dignes perquè 
som humans. No hi ha manera de sortir 
d’aquest cercle. I per això el concepte és 
tan confús. 

La filòsofa Ruth Macklin en un article de fa 
deu anys va subratllar el valor de la lliber-
tat, fins i tot la llibertat de treure’s la vida. 
Per què no ens limitem a parlar d’autono-
mia de la persona i llibertat de triar? –deia–. 
A Ruth Macklin la molestava l’antecedent 
religiós de la dignitat. Jo crec que el fona-
ment religiós de la dignitat aporta alguna 
cosa més: en el cas de les persones que 
no poden ser autònomes, a causa d’una 
malformació o d’una malaltia. Si eliminem 
l’element teològic ens queda la raó, que és 
un concepte molt discutible. Què és la raó? 
Quina base empírica tenim per saber que 
som racionals de debò? Des del meu punt 
de vista intentar trobar el fonament de tot 
és una empresa força inútil. Però al llarg 
de la història de la humanitat hem anat 
acceptant d’una manera cada vegada més 
unànime que hi ha uns valors fonamentals 
que ens constitueixen, i un és la dignitat. 
Almenys en el pla teòric, també ens queda 
el dret, la Declaració dels Drets Humans.

Des del punt de vista religiós, la vida huma-
na és indisponible i per tant no s’accepten 
comportaments determinats de la persona 
respecte de la seva pròpia vida. Una fona-
mentació de la dignitat no religiosa no tan 

“Aquest respecte que devem a 
tothom per igual –no és tan sols la 
dignitat, és també la igualtat– es 
basa en la diferència fonamental 
entre el que es pot i el que no es 
pot comprar.”
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sols accepta la disponibilitat de la pròpia 
vida, sinó que la converteix en una manera 
de manifestar la pròpia dignitat. 

Com es perd la dignitat humana? El com-
portament moral de la persona no li fa 
perdre aquesta dignitat intrínseca, com 
ha explicat molt bé la Begoña. Només les 
agressions que procedeixen dels humans 
poden afectar la dignitat de la persona: 
persones que han viscut l’horror dels 
camps d’extermini, com l’escriptor Pri-
mo Levi o el protagonista d’un conte del 
Premi Nobel Wole Soyinka, La cerca de la 
dignitat, consideren que la vida no és dig-
na de ser viscuda. Arribem a la paradoxa 

del suïcidi o de l’eutanàsia: per preservar 
la dignitat de la vida humana no hi ha més 
remei que buscar la mort. 

“Només les agressions que 
procedeixen dels humans poden 
afectar la dignitat de la persona: 
persones que han viscut l’horror 
dels camps d’extermini, com 
l’escriptor Primo Levi, consideren 
que la vida no és digna de ser 
viscuda.”

LA DIGNITAT HUMANA

Quan parlem de mort digna parlem 
només d’eutanàsia? No es tracta d’una 
reducció inadmissible?

Begoña Román. Es pretén fomentar la 
idea que aquesta manera de morir (en 
què la vida és apropiada i la mort també) 
és respectable. En el món digital d’avui 
les paraules tenen una importància mà-
gica. Hi ha un gran interès a despena-
litzar l’eutanàsia. I des del punt de vista 
del màrqueting, la manera intel·ligent de 
proposar-ho és apropiar-se de la paraula 
digna. Com si les altres morts no ho fos-
sin! Jo encara diria més: si la dignitat és 
intrínseca, totes les morts són dignes.

Si l’ésser humà és l’únic animal 
conscient de si mateix, la demanda de 
respecte també és una característica  
de la naturalesa humana?

Victòria Camps. Jo tendeixo a no parlar 
de naturalesa humana sinó de condició hu-
mana. La condició humana és contingent, 
l’anem construint. Sempre tinc present una 
frase de Wittgenstein: “Tot el que es podria 
ser d’una altra manera.” Podríem haver se-
guit un altre camí, però anem per aquest. 
És tota una estructura que forma part de la 
nostra manera de ser i de fer, no hi volem 
renunciar. Hem anat dotant la nostra con-
dició de totes aquestes característiques 
que subsumim sota el concepte de dignitat. 

PREGUNTES DEL PÚBLIC
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“El sentit de la història” és el títol de la conferència de Lluís Duch, antropòleg i doc-

tor en Teologia per la Universitat de Tübingen, i Josep Ramoneda, filòsof, director de 

la revista La Maleta de Portbou i coordinador de l’Escola Europea d’Humanitats. 

Organitzat per l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Joan Maragall, s’emmarca dins 

del cicle de xerrades per abordar la relació entre teologia i pensament laic. La con-

ferència es va dur a terme el dia 15 de març al Palau Macaya.

Crisi de la idea de progrés, fractura de la confiança de la societat, noves confi-

ances a través dels mitjans de comunicació, economització de la vida, amnèsia 

planificada: el nihilisme per sobreacceleració. Què en diu la teologia? I la filo-

sofia? Hi ha punts de trobada entre totes dues?

El moderador Ferran Sáez Mateu va iniciar el diàleg amb una pregunta referi-

da a les relacions entre teologia i pensament laic. La primera vegada que es va 

parlar de progrés va ser en un context cristià, en un text de Joaquim de Fiore 

(1130-1202): edat del Pare, edat del Fill i edat de l’Esperit Sant. “És casual o 

té un recorregut més profund que la primera vegada que es parla de progrés 

sigui en un context teològic, en un context cristià?”

A càrrec de:

- LLUÍS DUCH, antropòleg i monjo de Montserrat.
- JOSEP RAMONEDA, filòsof i periodista.
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“ V I V I M  E N  U N A  È P O C A  
M O LT  A N T I E S C AT O L Ò G I C A , i M O LT 
A L L U N YA D A  D E  L A  C O M P R E N S I Ó 
C R I S T I A N A  I  L A  C O M P R E N S I Ó 
M A R X I S TA  D E  L A  H I S T Ò R I A , 
Q U E  H A N  Q U E D AT  O B S O L E T E S ” 
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EL SENTIT DE LA HISTÒRIA

Lluís Duch. Efectivament, el pensament 
de Joaquim de Fiore, amb la qüestió de 
les tres edats, ha tingut una importància, 
de vegades subterrània, en el pensament 
europeu: Böhme, Hegel i el mateix Marx. 
Però segons el meu parer, hauríem de si-
tuar la qüestió de la història en el moment 
actual, que es caracteritza per un augment 
de la complexitat de la vida, dels sistemes 
socials i de les formes de relació. En aquest 
context cal plantejar la idea de sentit. S’ha 
de dominar aquesta complexificació de la 
vida per establir un sentit que sempre és 
provisional i que sempre requereix con-
textualització. La idea del progrés és el 
catecisme laic del segle xIx. Actualment 
estem en una posició antiètica, una època 
molt antiescatològica, molt allunyada de 
la comprensió cristiana i la comprensió 
marxista de la història, que han quedat ob-
soletes. Dir que el món d’avui està marcat 
per la complexificació és el mateix que dir 
que està tocat per l’ambigüitat.

Josep Ramoneda. Em sembla evident que 
hi ha un pes de la idea teològica del cris-
tianisme sobre la formulació del pensa-
ment progressista modern. Karl Schmitt 
va arribar a parlar del pes de la teologia 
en la política, en la construcció dels grans 
sistemes moderns. I una de les formes de 
penetració de la teologia és la teleologia. 
Vivim en un moment d’un cert desconcert. 
La idea de progrés que ha articulat el se-
gle xIx i part del segle xx gairebé ha desa-
paregut de l’escenari. Ens enfrontem a un 
seguit d’amenaces que més que amenaces 
en si són conseqüències del desconcert. El 
progrés tecnològic ha fet uns salts extra-
ordinaris, amb les tecnologies de la infor-
mació i les biotecnologies, que ens porta 
a parlar la posthumanitat, com si l’espècie 

estigués mutant cap a una altra espècie. 
Cada vegada és més difícil trobar un perfil 
que encamini i que atorgui sentit a les co-
ses. No sé si la història té sentit en el sen-
tit transcendental de l’expressió. No sé si 
la vida té sentit en el sentit transcenden-
tal de l’expressió, però crec que el sentit 
és necessari per a la vida i que, per tant, 
la creació de sentit és un element perma-
nent que cal tenir en compte perquè les 
societats puguin avançar i els éssers hu-
mans es puguin relacionar. 

Vivim l’exhauriment de l’última utopia, 
l’hegemonia neoliberal: el procés de cons-
trucció d’una societat sobre les cendres 
del projecte modern. Assistim a un projec-
te que trenca els límits. S’arriba a pensar 
que tot és possible. Per a mi això és nihi-
lisme. I quan s’arriba a la situació nihilista, 
s’entra en una crisi d’orientació difícil. És 
el que ha passat els últims anys, que han 
culminat en l’esclat de la crisi econòmica 
el 2008. Ara es parla de la societat líquida: 
d’acord, líquida, però sobre les rugositats 
del present, de cultures molt diverses, 
amb una capacitat molt resistent. Ens tro-
bem davant d’una situació en què la gent 
té la sensació que se li ha mogut la terra 
i ara estem en un moment de contracció, 
de buscar alguns referents als territoris 

Ramoneda: “No sé si la vida té 
sentit en el sentit transcendental 
de l’expressió, però crec que 
és necessari per a la vida i 
imprescindible perquè les societats 
puguin avançar i els éssers 
humans es puguin relacionar.”
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que ens havien donat seguretat: un cert 
retorn de l’estat nació i un cert retorn de 
les formes ideològiques més grolleres que 
simplifiquen l’escenari i permeten que la 
gent se senti una mica emparada.

FRACTURA DE LA  
CONFIANÇA

Duch. Cal parlar d’un nou concepte que 
afecta el conjunt de la vida dels nostres 
dies: la fractura de la confiança. S’ha en-
derrocat el món que es donava per garan-
tit. El món dels pre-judicis. Avui dia, ni els 
partits polítics, ni les esglésies, ni les as-
sociacions, ni la magistratura no mereixen 
confiança. No mereixen aquesta radicali-
tat de reconèixer que obren de bona fe. El 
sentit cristià i el marxista de la història es 
troben completament qüestionats. Ni els 
jerarques polítics, ni els jerarques religio-
sos, ni els jerarques sindicals no mereixen 
confiança. En un lloc on no hi ha confiança, 
s’originen noves confiances a través dels 
mitjans de comunicació: “Ho ha dit la tele.” 

Ramoneda. Però fixa’t que els mitjans de 
comunicació han generat una paraula que 
gairebé fa vergonya: la postveritat. És una 
manera d’acusar-se a si mateixos d’haver 
perdut la capacitat de ser referents de 
debò. S’ha produït una bifurcació del pro-
jecte il·lustrat. Segurament es tracta de 
l’ideal humà més gran dels que s’han cons-
truït: la idea de l’emancipació kantiana, 
que cadascú sigui capaç de pensar i deci-
dir per si mateix. Aquesta línia s’estavella 
quan, a partir d’aquest projecte d’eman-
cipació, es creen sistemes de dominació i 
de control. El segle xIx que culmina en un 
gran moment de globalització que genera 

un moviment de rebuig que culmina en el 
nazisme i el comunisme. Avui ens trobem 
amb una altra globalització que ens des-
borda i que també genera moviments de 
rebuig. Marx no tenia sentit tràgic de la 
vida, no tenia límits i sense límits s’acaba 
entrant en alguna deriva nihilista.

TRIOMF DE L’ECONOMIA

Duch. S’ha produït una economització de 
la vida. La idea de progrés només s’entén 
en termes d’èxit. Això ha contribuït a des-
virtuar el que es pot esperar de la història. 
Què queda? El carpe diem. I, alhora, estem 
ficats en una immensa crisi gramatical. Uti-
litzem un lèxic limitadíssim. I per a l’ésser 
humà, només existeix el que pot aparaular. 
Ha desaparegut la crítica, en el sentit grec, 
com a art de buscar i trobar criteris. En 
una societat amb aquesta acceleració del 
temps vital i aquesta complificació creixent 
les receptes són absolutament inoperants. 
El que cal són criteris. Saber el que he de 
triar i el que he de rebutjar. Vivim en una 
època d’una credulitat immensa. La capa-
citat de discerniment no funciona, ni s’en-
senya. En què consisteix el fracàs escolar? 
Que un 90 % dels pares inciten els seus fills 
a no confiar en els mestres. Així no hi ha 
educació possible. 

Duch: “El sentit cristià i el 
marxista de la història es troben 
completament qüestionats. Ni els 
jerarques polítics, ni els jerarques 
religiosos, ni els jerarques sindicals 
no mereixen confiança.”
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Ramoneda. En última instància, el vincle co-
munitari es debilita. La capacitat normativa 
era en mans del poder religiós i del poder 
educatiu, i s’ha anat desplaçant cap al po-
der econòmic. I això, a través del mecanisme 
del consum, que és extraordinàriament per-
vers perquè et vincula a un objecte, et vincu-
la a una relació. Suprimeix la libido, que crea 
vincles socials, i deixa només la pulsió. Com 
es creen unes societats de confiança amb 
pulsió i sense libido? És una contradicció. 

Hi ha una cosa que marca el final prematur 
de l’època moderna: el descens als inferns de 
la Segona Guerra Mundial més Hiroshima. 
Michel Foucault incorpora Freud i Nietzsc-
he en una tríada amb Marx: el que s’anome-
narà la filosofia de la sospita. Marx pensa 
en la contradicció en termes de superació, 
Freud pensa la contradicció en termes de 
compensació, d’equilibri. Nietzsche intro-
dueix una història circular en lloc d’una 
història lineal i ens introdueix l’element 
central de la voluntat de poder i la voluntat 
de veritat. Diu Foucault: “La història no té 
sentit, però no vol dir que sigui absurda o 
incoherent. Al contrari: és intel·ligible i se 
n’ha de poder analitzar fins als últims de-
talls, però segons la intel·ligibilitat de les 
lluites, les estratègies i les tàctiques.” És 
una ruptura de la lògica de la història com 
a principi, desenvolupament i final. O de la 
lògica de la història com a redempció. 

AMNÈSIA PLANIFICADA

Duch. Una de les pitjors coses que ha fet 
el capitalisme –segons Ernst Bloch– és la 
perversió del desig. Sempre deia que l’au-
tèntic desig és el que es manté sempre 
com a desig. A la nostra societat només 
existeix l’aquí i l’ara, no hi ha el passat ni 
el futur. Aquesta perversió del desig té a 
veure amb un altre element: vivim en una 
societat de l’oblit. La situació de la memò-
ria a les nostres societats és molt conflic-
tiva. És el que diu Steiner: en els sistemes 
educatius moderns, l’amnèsia està plani-
ficada. Això té moltes repercussions. La 
campanya contra la memorització, per 
exemple. Aquesta planificació de l’amnèsia 
està relacionada amb el nihilisme que ens 
arriba per sobreacceleració. Nietzsche diu 
que el nihilisme s’està apropiant del futur 
d’Europa. Velocitat és poder. El poder avui 
dia és un poder cinètic. No hi ha història 
sinó instantaneïtat. 

Ramoneda. Vivim en un present continu, 
sense passat ni futur. El poder econòmic 
opera amb una velocitat molt més gran 
que el poder polític, que arrossega un 
llast burocràtic molt important. Estem 
en una societat de l’oblit en què la me-
mòria immediata és totalment efímera. 
Cada dia hi ha notícies històriques i cada 
notícia definitiva elimina les anteriors. 
Això introdueix variants noves, per exem-
ple, d’impunitat per la via de l’oblit. No 
m’atreviria a parlar de decadència però 
sí d’un moment de gran desconcert. Cal-
drà veure si existeix la capacitat de crear 
expectatives al voltant d’una feina digna, 
la preservació de l’hàbitat, la condició 
humana. Vivim un gran moment d’incer-
tesa. Haurem de veure si som capaços de 

EL SENTIT DE LA HISTÒRIA

Ramoneda: “El vincle comunitari es 
debilita. La capacitat normativa era 
en mans del poder religiós i del poder 
educatiu, i s’ha anat desplaçant cap al 
poder econòmic.”
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generar expectatives que siguin capaces 
de fer-nos recuperar la confiança que les 
tecnologies no acabaran amb nosaltres. 
És una incertesa molt profunda, antropo-
lògica, perquè els canvis estan afectant 
coses substancials: la feina, la natura, la 
condició humana...

i Del grec antic éskhatos, ‘últim’, i logos, ‘estudi’, és el conjunt de creences religioses sobre les realitats últimes.

EL SENTIT DE LA HISTÒRIA

Duch: “Una de les pitjors coses 
que ha fet el capitalisme és la 
perversió del desig. L’autèntic desig 
és el que es manté sempre com a 
desig. A la nostra societat només 
hi ha l’aquí i l’ara.”

Per als que som creients, quina ha 
de ser la nostra actitud en tant que 
creients?

Lluís Duch. Per recuperar la confiança, 
l’única eina que em sembla eficaç és el 
testimoni. I testimoni és la gran paraula 
cristiana. És provar amb la pròpia vida el 
que es diu de paraula. És l’exercici de la 
pròpia vida quotidiana allà on es troba 
la vida. Sota qualsevol testimoni trobem 
acostament. En una situació d’accele-
ració com la d’ara, els que pretenen ser 
cristians han de triar entre acostar-se o 
allunyar-se. Tenim moltes oportunitats 
d’acostar-nos ara i no cal anar, com es 
deia abans, “a les missions”. Sense sortir 
de Barcelona, n’hi ha més que suficient.

Com veu la coexistència entre polítics 
messiànics (Putin, Trump) i la fi d’una 
idea forta de la història?

Josep Ramoneda. Possiblement van ple-
gats. Em sembla una mica fort anome-
nar-los messiànics. Però són exponents 
clars d’aquesta crisi del futur, de la pèrdua 
d’expectatives. Trump és molt més imprevi-
sible, però Putin es reinventa un relat mític 
de Rússia, per empalmar els russos actuals 
amb una llarga història que ve dels tsars, 
segueix amb el sistema comunista i culmina 
amb ell. A partir d’aquí pretén reconstruir 
l’orgull perdut per fer oblidar les misèries 
quotidianes. D’aquí hem de treure una lliçó 
molt important: compte amb les humilia- 
cions. També Trump ha capitalitzat un sec-
tor de la societat que s’ha sentit humiliat. 
Des del meu punt de vista, la victòria a la 
guerra freda es va administrar molt a la 
lleugera, es van voler fer les coses massa de 
pressa. Amb un ritme més adaptatiu hauria 
pogut ser diferent.

PREGUNTES DEL PÚBLIC



2 0

Sessió commemorativa dels seixanta anys de la signatura dels Tractats de 

Roma, a càrrec d’Enrico Letta, expresident del Consell de Ministres d’Itàlia i 

exdiputat del Parlament Europeu, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el 

Club de Roma. 

Jaume Lanaspa, en representació de l’Oficina Catalana del Club de Roma, va 

remarcar que la situació actual de la UE no és la que s’havia somiat: un futur 

de modernitat, democràcia, progrés i solidaritat. Europa viu un moment d’una 

certa desorientació amb l’auge del populisme, el Brexit i el refredament de les 

relacions amb els Estats Units. A més de les greus conseqüències de la crisi 

econòmica per als sectors menys afavorits de la societat. 

A continuació, Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra, va cen-

trar el tema de la ponència: la idea d’Europa, que sembla debilitar-se aquests 

últims temps amenaçada per opcions polítiques sense fonament, és l’única 

manera que tenim de fer-nos cosmopolites. Europa és una obligació moral. 

A càrrec de:

- ENRICO LETTA,  polític.

“ E L  D I S C U R S  S O B R E  E U RO PA 
N O  E S  P OT  L I M I TA R  A  L A  PA RT 
C O S M O P O L I TA  D E  L A  S O C I E TAT ”
3  D ’ A B R I L  D E  2 0 1 7
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DE LA SIGNATURA DELS TRACTATS DE ROMA

El meu objectiu és que puguin sortir 
d’aquesta conferència amb més esperan-
ça i amb més pistes sobre com es pot fer 
ressorgir Europa. Cosa que, ja dic ara per 
començar, no és impossible.

Estic convençut que el 2017 serà l’any del 
rellançament europeu, com el 2016 va ser 
l’any del rellançament de la idea de la des-
integració. Fa un any era inimaginable que 
Trump seria el president dels Estats Units, 
que el Regne Unit abandonaria la UE, que 
el referèndum de reforma constitucional a 
Itàlia seria un desastre per al sí i per al no i 
que hi hauria un nou primer ministre italià: 
un més. El que es pot dir ara sobre el futur 
pròxim ens reconduirà cap a una idea dife-
rent i molt més positiva de la integració.

25 DE MARÇ A CÀLLER

El dissabte 25 de març era a Itàlia per ce-
lebrar el 60è aniversari dels tractats en 
una ciutat que no era Roma, on hi havia 
molta atenció sobre el que havia d’ocór-
rer. Hi ha molta gent que viu a la perifèria 
d’Europa i que volen pensar sobre Euro-
pa, discutir sobre Europa. Havia rebut 
una invitació dels estudiants de la Univer-
sitat de Càller, a Sardenya, a la perifèria 
extrema. Vaig passar el dia amb ells i va 
ser molt emocionant. 

Quan vaig tornar a Roma vaig mirar la tele-
visió, vaig llegir els diaris l’endemà i em vaig 
quedar senzillament xocat. L’esdeveniment 
que esperàvem durant tant de temps: vint-
i-set líders europeus a Roma, la por de les 
manifestacions, la por dels grans atemptats, 
la por que no es pogués arribar a un acord… 
Doncs bé, la primera notícia dels diaris  
italians era la visita del papa Francesc a Milà. 
El papa va visitar Milà i va dir unes coses 
tan fortes, amb tal vehemència i empatia, 
amb una valentia… Va parlar de la part de 
la nostra societat que té els problemes més  
grans: els marginats. Va ocupar la portada 
de tots els diaris i va superar el que havia 
passat a Roma. Va ser molt sorprenent. 

FRONTERES MENTALS

El 1954 França i Alemanya bloquejaven 
la Unió Europea. La iniciativa va ser re-
llançada entre Itàlia i el Benelux, el 1955 
a Messina. Itàlia hi va tenir un paper de-
cisiu i no és cap casualitat que els trac-
tats se signessin a Roma. Ens trobem en 
procés d’entrar en una tercera fase de la 
Unió Europea. La primera comença als 
anys cinquanta i acaba amb la caiguda 
del mur de Berlín. La segona comença el 
1989, fins ahir. Podem entrar en aquesta 
tercera fase d’una manera o d’una altra: 
hem de triar.

“Estic convençut que el 2017 serà 
l’any del rellançament europeu, 
com el 2016 va ser l’any del 
rellançament de la idea de la 
desintegració.”

“El papa va visitar Milà i va dir 
unes coses tan fortes, amb tal 
empatia, que va ocupar la portada 
de tots els diaris i va superar el 
que havia passat a Roma.”
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Entre aquestes tres fases de la Unió Euro-
pea hi ha diferències de frontera mental. 
A la primera fase es tractava de construir 
una Europa petita: França i Alemanya, 
amb alguns països al voltant: Benelux, 
Itàlia… Era el cor d’Europa que s’havia fet 
la guerra sense parar durant segles an-
teriors. A la segona fase, es van produir 
ampliacions cap al Mediterrani: Espanya, 
Portugal i Grècia. Amb la caiguda del mur 
de Berlín, Europa arriba fins a Moscou. 
Kohl comença a treballar en la reunifica-
ció d’Alemanya. Me’n recordo perfecta-
ment: jo era un jovenet que treballava en 
una reunió dels líders democratacristians 
a la ciutat de Pisa. Va ser una trobada im-
portant: Kohl va aconseguir la llum verda 
dels primers ministres homòlegs per dur a 
terme immediatament la unificació alema-
nya. Va ser l’Europa àmplia la frontera de 
la qual va arribar fins a Rússia.

2016: el Brexit i Trump ens obliguen a 
despertar. El canvi ha estat radical: Eu-
ropa es veu atacada al seu propi cor. Són 
esdeveniments –un el mes de juny i l’altre 
el novembre– que venen de fora i que són 
clarament contraris a la integració. Aquest 
punt d’inflexió ens obliga a decidir quina 
serà la frontera mental de la nova fase de 
la vida europea. 

EUROPA, EN UNA  
SITUACIÓ DIFÍCIL

Les eleccions franceses seran decisives. 
Com diuen els anglesos: seran la porta 
corredissa. Podem tenir sol o lluna, blanc 
o negre, dia o nit. Si les coses ocorren tal 
com ens indiquen els sondejos, tindrem 
una segona volta presidencial entre Le 
Pen i Macron. Marine Le Pen significa que 
Europa s’ha acabat. França no pot estar 
representada al Consell d’Europa per algú 
que vol destrossar Europa, l’euro i la inte-
gració. Si guanya Emmanuel Macron… És 
la primera vegada que veig un líder fran-
cès que fa la campanya electoral amb la 
bandera europea a l’esquena. Trenca amb 
una tradició eurotímida. Mitterrand, Chi-
rac…, eren grans líders europeus després 
de ser triats, però no durant les campa-
nyes electorals. Si Macron és president, 
després de molts anys d’incertesa, per pri-
mera vegada França empenyerà. 

I immediatament després tindrem les 
eleccions a Alemanya, que seran molt in-
teressants. Fins ara mai no hem tingut 
a Alemanya una competència entre dos 
grans líders molt europeistes. Schröder va 
guanyar perquè era menys europeista que 
Kohl. Avui tenim Merkel, que és molt més 
europeista del que ho era fa només dos 
anys. Schulz ha canviat completament la 
norma. Quan perds les eleccions t’envien 
a Brussel·les per representar el teu país. 
I això no és una bona notícia. Perquè si 
Europa és en mans de buròcrates i perde-
dors, la capacitat d’Europa per enderrocar 
murs pot disminuir. Schulz ha fet tota la 
seva carrera política a Europa i ara inver-
teix en Alemanya. 

“El Brexit i Trump marquen un punt 
d’inflexió que ens obliga a decidir 
quina serà la frontera mental de la 
nova fase de la vida europea.”
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França i Alemanya sortiran, potser, sobre 
una línia molt europeista, més del que ho 
eren anteriorment. Cal triar. Una via és el 
Brexit, Trump i l’estat d’ànim que ens han 
contagiat: por de la globalització, no sa-
ber-ne veure els aspectes positius i no re-
conèixer que la podem democratitzar, fer 
que fins i tot les coses negatives es puguin 
gestionar amb la política. Per què el retorn 
al nacionalisme? Perquè quan tens por, 
quan les coses no funcionen, quan hi ha 
immigrants que arriben en massa i la iden-
titat es converteix en la qüestió essencial, 
et replegues molt fàcilment sobre els sím-
bols del nacionalisme: la identitat contra 
els altres. L’altra opció és entendre que la 
frontera mental –després de l’Europa peti-
ta i de l’Europa gran– no pot ser una marxa 
enrere. Va contra la història. La frontera 
mental de la tercera fase no pot ser res 
més que el món. Aquest és el punt decisiu 
del desafiament que tenim davant nostre.

GLOBALITZACIÓ  
I  NACIONALISME 

Des de fa deu anys estem vivint una ac-
celeració de la globalització que està 
canviant completament les nostres vides. 
Aquesta revolució canvia les empreses. 
Fins ara vivíem un progrés tecnològic in-
cremental. No es podien fer diversos pas-
sos de cop. Els occidentals estàvem en una 

posició de privilegi. La revolució digital 
i industrial es pot fer prenent els passos 
de quatre en quatre. Països que fins ara 
no comptaven s’han posat al dia i ens han 
avançat. Aquest canvi pot ser positiu si 
fem les tries correctes. 

O ens unim, o tots serem petitons. El que 
no entenc del Brexit és la idea que, que-
dant-se aïllats, podran tornar a ser un país 
independent que podrà restituir la Com-
panyia de les Índies Occidentals. Tornar a 
convertir allò anglès en el centre del món. 
És el mateix discurs de Marine Le Pen a 
França. Són discursos que no tenen gens 
en compte la transformació que estem 
vivint a escala global. Si Trump continua 
amb el proteccionisme, ha posat en el seu 
punt de vista la indústria alemanya. Si Ale-
manya es vol defensar ho haurà de fer com 
a Europa, no com una Alemanya aïllada.

Fa dos anys que visc a París, per feina, i en-
cara no he conegut cap elector del Front 
Nacional. Només conec persones que 
formen part de l’establishment francès. El 
Front Nacional agafa els vots de tots els 
que són fora de París: a París només en té 
el 6 %. Per què? És el mateix que va pas-
sar amb el Brexit. La part de les nostres  
societats que és cosmopolita, que parla 
llengües estrangeres, que viatja, estima 
Europa. Però hi ha una gran part de les 
nostres poblacions que no és cosmopolita 
i que té por del que arriba de l’estranger.

Fa falta tenir la comprensió total del que 
està passant a les nostres societats per 
entendre per què la gent s’ha allunyat 
d’Europa. Les certituds han desaparegut. 
Europa és mortal. Si guanya Marie Le 
Pen és el retorn dels nacionalismes. Com 

“La frontera mental de la tercera fase 
no pot ser res més que el món. Aquest 
és el punt decisiu del desafiament que 
tenim davant nostre.”
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SESSIÓ COMMEMORATIVA DELS SEIXANTA ANYS  
DE LA SIGNATURA DELS TRACTATS DE ROMA

se’n pot convèncer les persones? Que en 
aquest món, cada vegada més ampli i més 
interconnectat, la resposta de la descon-
nexió i de la volta enrere és una resposta 
errònia. Necessitem una Europa eficaç, 
més unida, en la qual el discurs sobre Eu-
ropa no es limiti a la part cosmopolita de 
la societat: que ens trobem en condicions 
de parlar amb tothom. Construint una Eu-
ropa positiva, eficaç i concreta els nostres 
fills i filles viuran en un món millor: aquest 
és el millor regal que els podem fer.

“Necessitem una Europa eficaç, 
més unida, en la qual el discurs 
sobre Europa no es limiti a la part 
cosmopolita de la societat: que ens 
trobem en condicions de parlar 
amb tothom.”

Què pot aportar Europa al món global?

Els europeus tenim un passat que ens ha 
proporcionat la missió de transmetre i 
aplicar un conjunt de valors que som els 
únics que posseïm, tots conjuntament. 
La protecció de l’entorn, la paritat entre 
homes i dones, la laïcitat de l’estat, els 
drets dels treballadors, els drets humans 
i la protecció als refugiats, el no a la pena 
de mort… Volem que es converteixin en 
valors encara més influents. El programa 
Erasmus ha estat una eina molt important 
i ho podria ser encara més per trencar els 
estereotips sobre els diferents països. 
Entendríem que vivim en una Europa que 
ha començat a crear una cosa que és úni-
ca en la història humana.

Què es pot fer per millorar l’eficàcia de 
la UE?

Cal crear un espai polític europeu que esti-
gui al costat de l’espai polític dels estats. Tot i 
que sigui federalista, jo mai no he cregut que 
Europa s’hagi de convertir en un superestat. 
Seria un error pensar així. Cal “desbrussel-
litzar”. Evitar que Brussel·les sigui viscuda 
com a França es viu París, com a Itàlia es viu 
Roma o com a Espanya es viu Madrid. Seria 
l’error més gran. La qüestió clau és crear un 
espai polític democràtic europeu al costat 
dels estats nacionals. Els britànics surten 
de la UE amb una decisió increïblement ab-
surda per al seu futur i per al futur de tots  
nosaltres. S’ha de respectar. Ara que se’n 
van, tenim 63 escons al Parlament Europeu 
que es veuran alliberats. Com els distribuïm? 
Crec que s’ha d’aprofitar l’ocasió i fer triar 
aquests 63 diputats en una circumscripció 
electoral paneuropea, amb llistes europees 
i amb relació a la idea d’Europa.

PREGUNTES DEL PÚBLIC
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“Les infraestructures científiques com a motors del desenvolupament i la in-

novació: el cas del Sincrotró ALBA” és el títol de la conferència de Caterina 

Biscari, directora del Sincrotró ALBA, organitzada pel Club de Roma, que  

es va celebrar al Palau Macaya el 3 de maig de 2017. El Sincrotró ALBA, que es 

va inaugurar fa set anys, és la infraestructura científica més important d’Es-

panya. 

Nascuda a Itàlia, Biscari ha desenvolupat la seva carrera en grans instal·la-

cions científiques del seu país: al Laboratori Nazionale di Frascati, que és el 

laboratori de física de partícules més important d’Itàlia, al CERN de Ginebra 

i a un centre de teràpia de protons a Pavia. Forma part del consell de Sesame, 

una font de llum de sincrotró que s’ha inaugurat recentment a Jordània, cons-

truïda entre els Països Àrabs i Israel. 

El físic Ramon Pascual, un dels pares del Sincrotró ALBA, en va explicar l’ori-

gen del nom. Es buscava un nom que fos igual en català, castellà i anglès i que 

tingués alguna cosa a veure amb la llum. Es va decidir Aurora. Però hi havia un 

petit sincrotró al Japó amb aquest nom i es va decidir canviar Aurora per Alba, 

tot i que en anglès no existeixi la paraula. El nom té un avantatge: quan es llisten 

els sincrotrons per ordre alfabètic, l’ALBA apareix sempre en primer lloc. 

A càrrec de:

- CATERINA BISCARI,  física.
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“ E L  S I N C ROT RÓ  A L B A  É S  U N  S E RV E I 
P Ú B L I C  Q U E  O F E R E I X  A  
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La història de la ciència és molt curta en 
relació amb la història de l’ésser humà. Ga-
lileu portava en una maleta els instruments 
tecnològics per observar la natura. Actual-
ment la investigació es fa en instal·lacions 
grandíssimes, com l’Observatori de Roque 
de los Muchachos a les Illes Canàries, o 
el Laboratori LIGO, amb tecnologies molt 
avançades que han permès detectar les 
ones gravitacionals. D’una banda, el desig 
de veure allò infinitament gran (l’univers), de 
l’altra, el desig de veure allò infinitament 
petit, a través dels acceleradors dedicats a 
la física d’altes energies. 

El primer motor de les infraestructures 
científiques és la ciència bàsica. La neces-
sitat d’entendre per entendre, sense res 
més. Això és el que ha portat sempre enda-
vant la ciència. Juntament amb la ciència, 
hi ha la tecnologia, que ens ha dut a viure 
al món en què vivim avui, amb tanta como-
ditat, almenys per a alguns de nosaltres. 
El que ens mou és que aquests avantatges 
puguin ser un dia de tota la humanitat. 

La ciència bàsica necessita els desenvolu-
paments tecnològics, que porten a la cièn-
cia aplicada, que ha de donar resposta als 
reptes que la societat té plantejats i que 
en alguns casos s’atribueixen a la tecno-
logia. Són reptes que hem d’enfrontar 
amb el coneixement i la col·laboració en-
tre grups i entre nacions. La ciència no té 
barreres. Compartir i poder aprendre dels 
altres és a l’essència del científic. 

DE LA BOMBA ATÒMICA  
AL CERN

La denominació infraestructures científi-
ques es remunta als anys noranta: abans 
s’anomenaven laboratoris. Depenen sem-
pre de la voluntat política. Los Álamos va 
ser el primer, amb l’objectiu de desenvolu-
par la bomba atòmica. El CERN, el 1955, va 
néixer com un projecte de 12 països per a 
la pau. Actualment el CERN té el suport de 
22 països, entre ells Espanya, amb 1.200 
milions de francs suïssos de pressupost 
anual. Espanya en paga 80 milions, dels 
quals obté un retorn positiu. En primer 
lloc, forma part de l’elit científica, les indús-
tries dels països membres participen en la 
producció de tecnologia i joves espanyols 
obtenen una formació del màxim nivell. Els 
costos poden semblar molt alts, però la re-
lació cost-benefici és molt avantatjosa. 

A més de la investigació científica pura, 
hi ha moltes aplicacions mèdiques, per 
exemple, per al tractament del càncer de 
cervell. S’han desenvolupat tractaments 
especialitzats d’hadroteràpia, teràpia 
de protons. A diferència del que ocorre 
amb la radioteràpia, amb els protons o 
els ions de carboni, la dosi que queda als 
teixits, al voltant del tumor, és molt més 
baixa i té menys efectes col·laterals. Els 
últims anys s’han tractat més de 150.000 
pacients. A Espanya no hi ha una infra-
estructura d’aquestes característiques.  
I s’hauria de fer. Nosaltres a l’ALBA es-
tem darrere de la possibilitat de desen-
volupar tecnologia per participar en  
futurs desenvolupaments.

Quan es parla de grans infraestructures 
es parla de costos que poden semblar 

“La ciència no té barreres. 
Compartir i poder aprendre dels 
altres és a l’essència del científic.”

LES INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES COM A MOTORS DEL DESENVOLUPAMENT  
I LA INNOVACIÓ: EL CAS DEL SINCROTRÓ ALBA
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molt alts. Hi ha diversos models d’anàlisi 
cost-benefici. Un grup de Milà, el respon-
sable del qual és el professor Massimo 
Florio, ha arribat a la conclusió que la re-
lació cost-benefici del gran accelerador 
LHC de Ginebra és d’un factor 3 respecte 
del valor inicial de la inversió. 

La UE ha ajudat molt a impulsar les grans 
infraestructures científiques amb la crea-
ció d’ESFRI (European Strategy Forum on 
Research Infrastructure), que crea road-
maps de les infraestructures europees, en 
què els diferents països es poden alinear 
en el camí cap a l’excel·lència.

Com es distribueixen les grans inver-
sions en infraestructures? El Japó, per 
exemple, ocupa la franja més alta en per-
centatge del PIB, entre el 2,5 % (1985) 
i el 3,5 % (2015). Espanya va començar  
el 1985 amb un 0,5 % i el 2008 va arribar 
al seu valor màxim, 1,3 %. Des d’alesho-
res es veu molt clar l’efecte de la crisi. 
Quan a Espanya la inversió va començar 
a baixar, a Alemanya va començar a pujar. 
La que puja més ràpidament és la Xina. 
El nombre més elevat de patents és del 
Japó i dels Estats Units, seguits d’Alema-
nya. Espanya és una línia baixa. I la que 
està pujant és la Xina, que està invertint 
en investigació i, en paral·lel, registra 
més patents. És evident que hi ha una 
correlació entre aquestes dades.

PER A QUÈ SERVEIX L’ALBA?

A Espanya tenim les ICTS (infraestructu-
res científiques i tècniques singulars). N’hi 
ha unes trenta, unes de més grans, unes 
altres de més petites. A Catalunya n’hi ha 
dues: el Sincrotró ALBA i el BSC (Barcelo-
na Supercomputing Center).

Al món hi ha uns cinquanta sincrotrons, 
uns 12 dels quals són d’una generació 
semblant a la de l’ALBA. En l’actualitat, 
se n’estan construint altres. L’ALBA es va 
començar a construir el 2006, el 2011 
va començar a funcionar i el 2012 va te-
nir el primer usuari oficial. Fins al 2016 
els usuaris han anat creixent, de manera 
molt ràpida al començament. L’ALBA és 
una institució pública, està finançada con-
juntament per l’Estat i per la Generalitat. 
Té un staff internacional amb un 20 % de 
persones que venen de fora d’Espanya. 
Dos terços dels usuaris són espanyols i un 
terç, de fora. 

Per a què serveix l’ALBA? Produeix la 
llum de sincrotró: una part de la radiació 
electromagnètica. De la mateixa manera 
que tenim la llum visible, els raigs X, les 
ones ràdio, hi ha una llum amb menys lon-
gitud d’ona que ens pot fer veure més de-
talls en la matèria. S’obté a través d’elec-
trons accelerats. Els electrons es porten 
a unes energies que els permeten asso-
lir la velocitat de la llum. L’ALBA té una 
circumferència de tres-cents metres: és 
cent vegades més petita que la de l’LHC 
de Ginebra. En un segon, els electrons 
fan un milió de voltes. Quan passen pels 
camps magnètics emeten llum, fotons. 
Es fan sortir per finestres que es troben 
al voltant de l’accelerador i es porten 

“Els costos de les grans 
infraestructures científiques poden 
semblar molt alts, però la relació 
cost-benefici és molt avantatjosa.”
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als wavelengths, que són laboratoris que 
fan servir diferents tècniques que tenen 
a veure amb les diferents maneres en 
com la llum interacciona amb la matèria.  
De la interacció de la llum amb els dife-
rents materials entenem com estan fets. 
La llum pot ser reflectida, absorbida, di-
fractada… Cada línia té una especialitat 
sobre un d’aquests fenòmens. Cada ex-
periment té una finalitat concreta. 

En aquest moment tenim vuit línies en fun-
cionament, n’estem construint tres més i 
tenim espai per poder-ne construir més en 
el futur.

L’ALBA ÉS RENDIBLE?

A l’ALBA també es va fer l’anàlisi de 
cost-benefici, el 2003-2004, al principi 
del projecte. El va dur a terme un grup 
de la UPF. Els resultats són molt sem-
blants als del professor Massimo Florio 
amb l’LHC de Ginebra. El valor afegit és 
el 40 % - 50 % de la inversió inicial. Sense 
comptar els resultats científics que s’ob-
tindran, es tracta d’una inversió positiva. 
El 2010 es va fer una altra avaluació que 
va donar uns nombres molt similars. És la 
confirmació de la importància econòmica 
de tenir una instal·lació d’aquest tipus 

en una ciutat que ni tan sols disposava 
d’aquesta. 

A l’ALBA es treballa en una ciència de 
materials i en una ciència de la vida. Per 
exemple, s’estudien les propietats mag-
nètiques dels materials. Un camp per al 
qual el sincrotró té moltíssima utilitat 
és la catàlisi, la caracterització de ma-
terials per a acumulació i transferència 
d’energia, anàlisi de sòl, anàlisi de films 
molt fins, materials per a l’enginyeria i la 
comunicació… Entre els temes de cièn-
cia de la vida hi ha la caracterització de 
proteïnes, la imatge d’estructures biolò-
giques de dimensions cel·lulars, l’anàlisi 
de teixits animals i humans, el desenvo-
lupament de fàrmacs, alimentació, cos-
mètica… Es calcula que el 80 % dels nous 
fàrmacs arreu del món passa per algun 
laboratori de llum de sincrotró.

Els usuaris són en gran part acadèmics 
i també industrials. Des de la inaugura-
ció de l’ALBA s’han fet uns 800 experi-
ments diferents. En gran part els usuaris 
vénen d’Espanya, però també de la resta 
del món, especialment d’Alemanya, Ità-
lia i França, fins a 28 països. Els usuaris 
industrials en són una petita porció molt 
important. L’ALBA és un servei públic 
que ofereix a la indústria l’oportunitat de  
desenvolupar-se.

Tenim un programa d’estudiants que va 
creixent, amb estudiants de doctorat, de 
grau i fins i tot d’FP. Col·laborem amb 
molts països d’Europa, i també amb l’Iran, 
que paga i utilitza un 1 % dels nostres 
fotons. Estem establint nous llaços amb 
entitats científiques de Barcelona amb 
l’objectiu de crear un centre de micros-

“Permet estudiar mostres de 
matèria molt petites que poden ser 
cèl·lules, materials que s’utilitzen 
en bateries, o per desenvolupar 
nous cosmètics… Les possibilitats 
són infinites.”

LES INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES COM A MOTORS DEL DESENVOLUPAMENT  
I LA INNOVACIÓ: EL CAS DEL SINCROTRÓ ALBA
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còpia avançada. No tan sols treballem en 
el dia a dia sinó també en l’estratègia per 
a d’aquí a deu anys. També participem en 
el marc de la LEAPS (League of European 

Acceletator-based Photon Sources) per 
desenvolupar estratègies conjuntes i evi-
tar duplicar esforços, d’acord amb la Co-
missió Europea.

Cooperar amb l’Iran no pot crear algun 
problema geopolític estratègic?

Espero que l’exemple de l’Iran serveixi 
per a altres països. Tenim contactes amb 
Mèxic i Turquia. El país més lògic per a 
un acord seria Portugal, i no tindria pro-
blemes geopolítics… Amb relació a l’Iran, 
des de fa pocs mesos la situació s’ha tor-
nat més difícil. Abans era molt complicat 
anar-hi, el grup amb el qual treballem no 
podien comprar materials ni vendre res… 
Les portes es van obrir i ho vam aprofitar 
per concretar l’acord. Fins ara no hi hem 
tingut problemes, al marge del finança-
ment, perquè alguns bancs no operen ni 
treballen amb l’Iran. Cal trobar les vies 
per poder-hi treballar. Els anys vinents no 
podré anar als Estats Units (riu). A Israel 
sí, perquè col·laboren en el projecte Sesa-
me, a Jordània. Els membres s’asseuen a la 
taula per ordre alfabètic: l’Iran i Israel van 
demanar que s’hi fes una excepció.

Per què no hi ha estructures 
científiques europees?

No hi ha pressupost. S’ha construït alguna 
estructura amb fons europeus: un sincro-
tró petit a Polònia, que s’anomena  Solaris. 
Estan basats en aquests fons estructurals 
europeus, però el país que els acull és 
l’encarregat de gestionar-los. La quanti-
tat que es dedica a investigació a la UE és 
molt petita.

PREGUNTES DEL PÚBLIC



3 0

“ E L  F U T U R  D E L S  RU S S O S  É S  A M B 
E U RO PA ,  S I G U I  Q U I N A  S I G U I  L A 
F Ó R M U L A”

“L’intervencionisme rus: un intent perillós de recuperar l’estatus de poder” va 

ser el títol de la conferència de Marie Mendras, al Palau Macaya, el 8 de maig 

de 2017, dins del cicle Propostes per a un Futur Habitable, organitzat per 

l’Escola Europea d’Humanitats i l’Obra Social ”la Caixa”.

Mendras és una de les especialistes més importants en política russa que hi 

ha actualment a Europa, investigadora al CNRS i professora de Ciències Po-

lítiques a l’University’s School of International Affairs de París. El 2017 va 

passar un any sabàtic als Estats Units, al Wilson Center de Washington i a la 

Universitat de Georgetown, fet que li va permetre seguir de prop l’aventura 

Putin-Trump a les eleccions americanes. 

Segons el director de l’Escola Europea d’Humanitats, Josep Ramoneda, “Men-

dras ha contribuït a la renovació dels estudis sobre Rússia a partir del coneixe-

ment dels solcs històrics que l’han portat a una situació de debilitat. Moltes 

de les actuacions de Vladímir Putin cal explicar-les a través de les debilitats 

interiors més que per l’aparent força exterior”. L’últim llibre de Marie Men-

dras es titula La Rusia política: la paradoja de la debilidad rusa. Al voltant 

d’aquesta idea va sorgir la seva exposició al Palau Macaya. 
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A càrrec de:

- MARIE MENDRAS,  politòloga.
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L’INTERVENCIONISME RUS: UN INTENT PERILLÓS DE RECUPERAR L’ESTATUS DE PODER

L’auge del populisme al món ha agafat 
desprevinguts els dirigents del Kremlin. 
Mai no es van imaginar que es produi-
ria el Brexit. Mai no es van imaginar el 
triomf de Trump. Les autoritats russes 
estaven absolutament convençudes que 
guanyaria Hillary Clinton i la seva estra-
tègia era erosionar la seva legitimitat: 
que la presidenta nord-americana fos 
elegida amb moltes ombres. Més de cent 
dies després de la investidura de Trump, 
les relacions entre tots dos països 
són tenses, especialment des de l’atac 
nord-americà a la base síria el 6 d’abril 
passat. Els que creien que el demagog 
americà i l’exdirigent del KGB s’enten-
drien perfectament i que seria el princi-
pi de la fi de la democràcia s’han equivo-
cat. Avui Trump diu que no sent cap tipus 
de confiança cap als dirigents russos, co-
mença a tractar molt bé l’OTAN i comen-
ça a parlar molt bé de la UE. 

Davant d’una situació política desconcer-
tant, a Rússia estan molt més confosos 
que nosaltres. A Rússia no és possible en-
tendre el que passa perquè no hi ha vida 
pública lliure. Els dirigents han decidit 
tancar tots els mitjans de comunicació de 
masses. I han creat una espècie de bom-
bolla de les anomenades notícies falses, 
propagandístiques. Intenten obligar els 
russos a viure en aquesta bombolla de 
desinformació. Els mateixos dirigents for-
men part d’aquesta bombolla. Viuen amb 
idees falses, amb fantasmes del que està 
passant als Estats Units, a la Gran Breta-
nya o a Espanya. Aquesta és la lliçó que 
he après des que era una jove sovietòlo-
ga: quan un règim és autoritari i controla 
la informació, perd la capacitat crítica i el 
mateix règim acaba desinformat. 

EL CONFLICTE D ’UCRAÏNA

El règim de Putin té 17 anys. Està format 
per una elit que es replega cada vegada 
més sobre si mateixa, que té por del món 
exterior, que té por de l’imprevist i que 
adopta comportaments contradictoris. El 
tema que guia la meva feina des de fa més 
de tres anys, des de l’annexió de Crimea 
el març del 2014, és la pregunta següent: 
per què Putin s’ha ficat en una aventura 
d’aquesta envergadura? Què hi ha sortit 
guanyant?

Els podria fer la llarga llista de les coses 
que ha perdut. Sé que vaig en contra de les 
idees habituals de Rússia com a potència, 
la tornada de l’imperialisme, la capacitat 
de pertorbar la campanya electoral ameri-
cana o la campanya electoral francesa… 
Aquest grup dirigent, cada vegada més 
aïllat, manté unit un país de 140 milions 
d’habitants, un país en declivi econòmic, 
amb malestar social, greus problemes 
d’inseguretat a moltes regions, amb ter-
rorisme. A Rússia es produeixen regular-
ment atacs terroristes, tot i que no sem-
pre arriben als nostres titulars… 

El 2013 aquest grup dirigent es va rearmar 
davant la temptativa de la societat ucraï-
nesa d’eliminar un règim corrupte. Putin 
va tenir una reacció totalment visceral. 
Milers de famílies havien decidit no aban-

“Quan un règim és autoritari i 
controla la informació, perd la 
capacitat crítica i el mateix règim 
acaba desinformat.”
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donar la gran plaça Maidan, a Kíev. Van 
concentrar una massa crítica de gairebé 
tres milions de ciutadans a favor de noves 
eleccions i un canvi de govern. Quan va fer 
servir la força armada a Ucraïna, Rússia va 
perdre el suport internacional. El febrer 
del 2014 hi va haver cent morts a la gran 
plaça, gairebé tots joves civils desarmats. 
Maidan va tenir el suport de la UE i es van 
celebrar unes eleccions honestes. Les au-
toritats russes no van acceptar l’evolució 
pacífica a Ucraïna (i subratllo que es trac-
tava d’una evolució pacífica). Els russos 
van annexar la península de Crimea. La 
guerra va durar diversos mesos, va provo-
car deu mil morts, molts dels quals civils, 
centenars de milers de persones ferides i 
desplaçades. I immediatament es va pro-
duir una solidaritat dels països occiden-
tals per mirar de frenar Rússia a través de 
sancions econòmiques específiques.

 

SANCIONS DE LA UE

Als règims autoritaris els agrada dir que 
Europa és dèbil perquè no té armes. Però 
si Europa és atractiva és perquè ja no fa la 
guerra: la UE és pacífica i pròspera. El fet 
que nosaltres, europeus i europees, jun-
tament amb els nord-americans, els cana-
dencs, els australians, els neozelandesos i 

els turcs poguéssim votar unes sancions va 
ser inaudit. El Kremlin no s’ho esperava en 
absolut. Creien que convertirien Ucraïna 
en un país complicat i que la UE i l’OTAN hi 
donarien l’esquena. En contra de les expec-
tatives russes, tots els països occidentals 
s’han mantingut units fins avui. Després 
de l’incident de l’avió de les línies aèries de 
Malàisia abatut a Ucraïna per un míssil rus, 
les sancions van augmentar. A partir d’aquí 
Putin va decidir implicar-se directament en 
els combats a Síria. 

El meu argument és que si un estat potent 
com Rússia, una potència nuclear, decideix 
en un moment donat utilitzar les armes 
contra poblacions civils, es tracta d’un acte 
major que desestabilitza tota la regió i que 
torna a qüestionar les relacions de Rússia 
amb els seus socis. Això és el que està pas-
sant. El missatge que els vull transmetre 
és que l’ús de la força i de la intervenció 
ha creat una confrontació permanent amb 
els països occidentals, que eren els socis 
més importants de Rússia. 

UN COST ELEVADÍSSIM

El cost econòmic de la intervenció a Ucraïna 
ha estat elevadíssim. El conflicte armat i 

“Un grup dirigent cada vegada 
més aïllat manté unit un país de 
140 milions d’habitants, en declivi 
econòmic, amb malestar social, 
greus problemes d’inseguretat a 
moltes regions, amb terrorisme...”

“Les sancions contra Rússia van 
ser inaudites. El Kremlin no s’ho 
esperava en absolut. Creien que 
convertirien Ucraïna en un país 
complicat i que la UE i l’OTAN hi 
donarien l’esquena.”
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la inseguretat no fan bona parella amb els 
mercats financers i el comerç. 

Des del punt de vista diplomàtic, Rússia 
s’ha quedat aïllada juntament amb els “sos-
pitosos habituals”: Síria, l’Iran, Veneçuela... 
vuit o nou dictadures que votaven contra  
Ucraïna al Consell de Seguretat de les Na-
cions Unides. Amb l’annexió de Crimea l’as-
semblea parlamentària del Consell d’Europa 
va decidir posar fi al dret de vot dels parla-
mentaris russos. Rússia era membre del G8 
des dels anys noranta. Va ser convidada a 
abandonar el G8 i tornem a tenir un G7. 

Els costos polítics també són importants: 
el règim rus ha perdut una part de la seva 
reputació. Putin era vist a França de ma-
nera molt indulgent. “No és simpàtic, però 
és seriós, s’hi poden fer negocis, és molt 
popular, la gent li dona suport.” Tenia un 
gran capital no de confiança, però sí de 
respecte, que ha perdut. L’explicació és: 
per a Putin és molt important restituir la 
grandesa eterna de Rússia. Els russos vo-
len tornar a ser grans i forts. Bombardejar 
Síria és un senyal de gran potència? O de 
debilitat extrema d’un règim que ja no sap 
cap a on fer canviar les coses a l’interior 
del seu propi país? Ha aconseguit recupe-
rar la grandesa? Ha consolidat una esfera 
d’influència ocupant l’est d’un país? Ha re-
forçat la seguretat militar? 

Molts de nosaltres imaginem Ucraïna com 
una perifèria de l’antiga Rússia. I en canvi 
és un país enorme, més gran que Polònia, 
amb 45 milions d’habitants, situat en un 
enclavament estratègic. A Ucraïna no l’in-
teressa pertànyer a un conjunt molt ampli 
que es diu Rússia que més aviat l’empeny 
cap a l’Àsia. Es vol quedar al cor d’Europa. 

Els ucraïnesos estan convençuts, i tenen 
raons per estar-ho, que si els continuem 
donant suport la Rússia educada s’aproxi-
marà a l’espai europeu. Jo també ho crec: 
el futur dels russos és amb Europa, sigui 
quina sigui la fórmula. 

Ucraïna ha sortit de l’esfera d’influència de 
Rússia per la seva capacitat de resistència  a 
les pressions, malgrat l’ocupació de Crimea. 
Hi ha molt poques possibilitats que un nou 
govern a Kíev triï convertir-se en una espè-
cie de colònia o província sota la tutela de 
Moscou. El nostre problema i el dels ucraï-
nesos és que el Kremlin té una altra visió del 
continent. Mentre els dirigents russos tin-
guin al despatx el mapa d’una Rússia que té 
un dret privilegiat sobre les antigues repú-
bliques, no hi haurà solució. Putin no preveu 
una conquesta de les repúbliques bàltiques 
a la manera antiga, però no vol que aquests 
països siguin plenament sobirans, amb la 
seva pròpia política econòmica, diplomàtica 
i de seguretat. Rússia vol mantenir un tap 
amb Europa i el món atlàntic. 
 

LA CONFRONTACIÓ ENTRE 
MOSCOU I  EUROPA ÉS RE-
VERSIBLE? 

El 2013 Putin va canviar d’opinió respec-
te del dossier ucraïnès perquè va ser molt 

L’INTERVENCIONISME RUS: UN INTENT PERILLÓS DE RECUPERAR L’ESTATUS DE PODER

“Hi ha molt poques possibilitats 
que un nou govern a Kíev triï 
convertir-se en una espècie de 
colònia o província sota la tutela 
de Moscou.”
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qüestionat: milions de russos van exigir 
l’anul·lació de les eleccions legislatives del 
desembre del 2011, que van ser falsifica-
des, i la celebració de noves eleccions. Va 
ser la primera vegada que s’enfrontava a un 
rebuig tan ampli i va tenir molta por. Quan 
a les eleccions del març del 2012, que no 
van ser ni honestes ni completament lliu-
res, Putin es va tornar a imposar, va entrar 
en un cicle de repressió i de control dels 
mitjans. Durant la revolució de Maidan, la 
tardor del 2013, no podia córrer el risc de 
la democratització a Ucraïna, perquè havia 
vist els efectes que produïa a casa seva. 
Tan sols integrant com a variable aquesta 
por podem intentar desxifrar el procés de 
presa de decisions a Moscou.

Els russos tenen molt poques expectatives 
de millora en l’autarquia. Però hi ha poques 
possibilitats d’obertura mentre Putin, atra-
pat en la lògica de la confrontació, es man-
tingui al poder. Però les coses es podrien 
accelerar. Quan parlo amb els meus amics 
russos percebo que tenen por de la guer-
ra, voluntat de reobrir les portes a Europa, 
tornar a començar, poder enviar els fills o 
les filles a estudiar a París, a Barcelona o a 
Oxford... No es poden imaginar fins a quin 
punt les classes mitjanes a Rússia estan 
amoïnades per tot el que han perdut des 
del punt de vista del poder adquisitiu o de 
la possibilitat de viatjar. I són moltes les 
persones que es comencen a plantejar que 
podrien viure sense Putin.



3 5

L’INTERVENCIONISME RUS: UN INTENT PERILLÓS DE RECUPERAR L’ESTATUS DE PODER

El règim rus sembla un règim uniperso-
nal. Caurà quan desaparegui Putin?

És una pregunta malvada! Putin no està 
solet. Ha construït un sistema que durant 
17 anys ha estat molt potent. Putin és el 
sistema, però el sistema també és Putin. 
La pregunta és saber si Vladímir Vladí-
mirovitx ha construït estructures de po-
der fora de les institucions públiques, que 
es puguin mantenir si decidís “jubilar-se” 
o si fos empès pels seus amics i còmplices 
a abandonar el càrrec. És absolutament 
impossible respondre aquesta pregunta. 
Perquè a Rússia les institucions públi-
ques ja no funcionen: el parlament ja no 
és un parlament, els jutges no són jutges, 
el govern no és un govern. Tot es fa a tra-
vés d’altres serveis: a través de la guàrdia 
nacional de Putin i dels seus antics amics 
de judo. Les xarxes són molt més potents 
que les estructures d’estat. I aquestes 
xarxes es mantindran. 

Quines alternatives hi ha?

En un règim autoritari, en el qual els mit-
jans de comunicació no són lliures i en què 
les eleccions no són pluralistes, ni lliures, 
ni honestes, en el qual la propaganda es 
dirigeix a convèncer el ciutadà mitjà que 
no hi ha cap alternativa al sistema Putin 
(potser no és fantàstic, potser no som 
gaire rics, però millor això que el caos i la 
guerra…), en un règim com aquest, doncs, 
no pots construir un model de populari-
tat en què el ciutadà no és lliure. Hi ha 
molta gent a Rússia que se sent atrapada 
en la situació actual. Tenen por d’un con-
flicte més gran, tenen por del canvi, del 
futur. Són profundament conservadors. 
Però això no és popularitat de Putin. Els 
que treballem en ciències polítiques sem-
pre valorem la popularitat en termes re-
latius: un polític enfront d’un altre. Això 
no és possible a Rússia.

PREGUNTES DEL PÚBLIC
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“Polítiques públiques: del que es diu al que es fa” va ser el títol de la conferèn-

cia de Dan Levy, professor de Polítiques Públiques de la Universitat de Harvard 

en el cicle Horizons. Talks & Lectures, organitzat per l’Associació de Becaris ”la 

Caixa” al Palau Macaya el 5 de juliol de 2017. 

Durant la presentació, Enric Fernández, economista en cap de CaixaBank, va 

destacar la capacitat de comunicació de Dan Levy: “És una persona que s’ex-

plica molt bé, que transmet coneixements i opinions d’una manera senzilla. 

Els programes socials sempre són molt ben intencionats, però mai se sap si 

arriben als objectius si no s’avaluen d’una manera rigorosa.” 

Dan Levy és un dels experts mundials en aquesta matèria, director de la ini-

ciativa SLATE, de l’Escola de Govern Kennedy de la Universitat de Harvard, 

que promou l’excel·lència en la docència, i investigador de Transparency for 

Development, un programa que treballa en l’àmbit de la sanitat en països en 

desenvolupament. 

5  D E  J U L I O L  D E  2 0 1 7

A càrrec de:

- DAN LEVY, sociòleg.

“ D E L  Q U E  E S  D I U  A L  Q U E  E S  FA 
H I  H A  U N  G R A N  T R E T :  D ’A Q U Í  V E 
L A  I M P O RTÀ N C I A  D E  M E S U R A R 
L’ I M PA C T E  D E L S  P RO G R A M E S 
S O C I A L S ”
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Els parlaré d’un tema que ha definit una 
gran part de la meva carrera professional. 
Com ho podem fer per avaluar els progra-
mes socials de les polítiques públiques? La 
primera premissa és que podem prendre 
millors decisions si fem servir evidències, 
i defineixo evidència com un fet que es pot 
verificar empíricament. La segona premis-
sa és que l’evidència respecte de l’impacte 
de les polítiques públiques ens pot portar 
a prendre millors decisions en termes d’on 
cal invertir els recursos. Els n’explicaré tres 
exemples. 

LLIBRES DE TEXT A KÈNIA

Quan vaig començar la meva carrera fa 
vint anys, em vaig agafar un any mentre 
feia el doctorat per anar a treballar al 
Banc Mundial i vaig ser assistent d’inves-
tigació d’un destacat professor nord-ame-
ricà, Michael Kremer. Em va demanar que 
l’ajudés a fer el treball estadístic per res-
pondre una pregunta molt senzilla: quin 
era l’impacte de llibres de text sobre el 
que aprenien els estudiants d’uns pobles 
rurals a Kènia? 

Jo no entenia com un acadèmic nord-ame-
ricà tan destacat dedicava temps a mesu-
rar l’impacte d’una cosa tan bàsica com ara 
els llibres de text. Vegem què va passar.

El context és que les escoles rurals de 
Kènia no tenen recursos educatius bà-
sics, com per exemple llibres de text. 
Una ONG europea va finançar la donació 
de llibres de text a cent escoles, en què 
només un de cada sis estudiants tenia 
un llibre de text. Semblava una interven-
ció força raonable per intentar millorar 
el rendiment dels estudiants. L’impacte 
mitjà dels llibres de text en l’aprenentat-
ge –preparin-se– va ser 0. Aquesta expe-
riència em va impressionar moltíssim i va 
influir en la meva trajectòria. Per què no 
funcionaven els llibres de text? Estaven 
escrits en anglès: per a molts estudiants 
en àrees rurals de Kènia, tot i que l’edu-
cació era en anglès, no els podien llegir o 
no els podien entendre bé. Si s’hi investi-
ga més ens adonem que entre els alum-
nes que sabien més anglès, els llibres de 
text sí que van tenir impacte. Però per a 
la majoria no va ser així.

Parteixo de la premissa que una gran part 
dels programes socials tenen una intenció 
genuïna de millorar les condicions de vida 
de la població de beneficiaris. Fa uns vint 
anys que treballo en el món dels programes 
d’avaluació de polítiques públiques i enca-
ra no he conegut cap administrador d’un 
programa social que no estigui convençut 
que el seu programa funciona. Perquè si 
pensessin que el programa que estan ad-
ministrant no funciona, els resultaria molt 
difícil llevar-se cada dia al matí per anar a 
treballar en un programa que pensen que 
no està fent cap bé, perquè aquesta és la 
vocació que tenen molts d’ells. 

Però el problema fonamental, que vaig 
descobrir amb els llibres de text a Kènia 
i que he anat trobant moltes vegades al 

“L’evidència respecte de l’impacte 
de les polítiques públiques ens pot 
portar a prendre millors decisions 
en termes d’on cal invertir els 
recursos.”
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llarg del temps, és que del que es diu al 
que es fa hi ha un gran tret. Si bé aquests 
programes poden tenir molt bones inten-
cions, no sempre es tradueixen en una mi-
llora de les condicions de vida de la gent 
que volen ajudar. D’aquí ve la importàn-
cia de mesurar l’impacte dels programes 
socials: la nostra intuïció sobre el que 
funciona o no funciona no concorda ne-
cessàriament amb la realitat.

PAQUETS DE TABAC

El segon exemple és una mica més proper 
a la realitat en la qual viuen vostès. Molts 
governs han estat mirant de reduir el 
nombre de fumadors. Una de les mesures 
que han utilitzat és l’empaquetat genèric 
del tabac, sense marques, amb unes fotos 
terribles. 

Els explicaré una avaluació que es va fer 
fa poc a Austràlia amb la qual van intentar 
veure si això funcionava o no. La taxa de 
fumadors, abans de l’empaquetat genèric, 
va ser del 19 %. Després de l’empaquetat, 
del 17,2 %. Una diferència del 2,2 %.

Els demano que responguin una enquesta: 
quin és l’impacte del programa d’empa-
quetat genèric en la taxa de fumadors a 
Austràlia? Gran? Mitjà? Petit? Falten da-
des? No es pot saber? No volen contestar? 

(El públic participa i el 50 % considera que 
no hi ha prou informació. Altres respostes 
són que va ser un impacte petit o mitjà.) 

Hi podria haver altres factors: una cam-
panya de sensibilització, un augment 
dels impostos… I no tan sols això: la taxa 
de fumadors està baixant arreu del món. 
Podria ser que aquesta baixada del 2,2 % 
es degui a una tendència natural, perquè 
la gent tendeix a fumar menys o tendeix 
a admetre menys que fuma. Si veiem els 
resultats ens adonem que la taxa de fuma-
dors a Austràlia ha estat baixant des de fa 
temps. El que es busca en una avaluació 
d’impacte és mesurar què hauria passat si 
no s’hagués produït el canvi de l’empaque-
tat. És el que s’anomena el contrafactual. 
Si el que va passar realment està just en 
la línia del que és contrafactual és que el 
programa no va tenir cap impacte. 

En el cas d’Austràlia podem veure que el 
canvi d’empaquetat va tenir un impacte, 
però no va ser del 2,2 % sinó només del 
0,5 %. Aquesta és la funció de l’evolució 
d’impacte: mesurar quin és l’efecte d’una 
política social determinada que només és 
atribuïble a la política i no a res més.

“Aquesta és la funció de l’evolució 
d’impacte: mesurar quin és l’efecte 
d’una política social determinada 
que només és atribuïble a aquesta 
política i no a res més.”

“La nostra intuïció sobre el 
que funciona o no funciona no 
concorda necessàriament amb la 
realitat.”

POLÍTIQUES PÚBLIQUES: DEL QUE ES DIU AL QUE ES FA
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EL PREU DE LES 
MOSQUITERES

La malària és una malaltia que afecta 
milions de persones arreu del món, amb 
un milió de morts l’any. El que és dramà-
tic, en el cas de la malària, és que hi ha 
una solució molt senzilla per reduir el 
nombre de morts: unes mosquiteres im-
pregnades de substàncies que permeten 
dormir a les persones, a la nit, quan els 
mosquits estan més actius. 

Imaginin-se que estiguessin dirigint una 
agència de cooperació per al desenvolu-
pament i que tenen recursos per desti-
nar a aquestes mosquiteres. La pregunta 
que els vull fer és: a quin preu creuen que 
s’haurien de vendre aquestes mosquite-
res? 1) Regalades, 2) a un preu molt subsi-
diat o 3) al preu de mercat. (Dan Levy ani-
ma els assistents a formar grups i els dona 
tres minuts per debatre les tres opcions; a 
continuació, passa a les conclusions.)

Oferir-les gratuïtament té molt de sentit: 
60 cèntims és un preu que persones que 
les necessiten no poden pagar. No pa-
gar-les pot comportar que no es valorin, 
que no es facin servir o que s’utilitzin per 
a altres coses, com per exemple pescar o 
per a vestits per a dones. A l’Àfrica aques-
tes coses passen. 

L’evidència empírica ens pot ajudar a de-
cidir entre dos arguments que tenen el 
mateix sentit. Uns investigadors van fer 
un experiment: en uns centres de salut 
d’alguns pobles van oferir les mosquite-
res de franc i en altres centres de salut 
les van oferir a 60 cèntims, i en altres, a 
preu de mercat. 

L’estudi va demostrar dues coses: que la 
demanda de mosquiteres va ser un 60 % 
inferior quan el preu era de 60 cèntims 
que quan s’oferien gratuïtament. El preu 
va dissuadir molta gent de comprar la 
mosquitera. La segona evidència és que 
les persones que van pagar per la mos-
quitera no van ser més propenses a uti-
litzar-la que els que no van pagar. Altres 
estudis de mosquiteres, desinfectants per 
al tractament de la malària a l’Àfrica, de-
mostren una gran diferència de resultats 
quan es passa de 0 a qualsevol preu, enca-
ra que sigui molt petit.

Tot això posa en relleu la utilitat d’avaluar 
l’impacte de les nostres polítiques socials: 
perquè, en teoria, qualsevol de tots dos 
arguments era vàlid, però a la pràctica, 
almenys en aquest context, oferir-les de 
franc era millor.

Tres exemples i tres lliçons. De l’exemple 
dels llibres de text el que em va quedar és 
que la intuïció no sempre l’encerta, que 
el que sembla obvi que té impacte no ne-
cessàriament en té. De l’exemple dels fu-
madors: l’impacte no depèn de l’abans i el 
després sinó del contrafactual: què hauria 
passat en absència del nostre programa? 
I el tercer exemple il·lustra que l’evidèn-
cia pot ser útil per prendre decisions. Si 
vostès es trobessin en la posició de dirigir 

“L’evidència empírica ens pot 
ajudar a decidir entre dos 
arguments que tenen el mateix 
sentit.”

POLÍTIQUES PÚBLIQUES: DEL QUE ES DIU AL QUE ES FA
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aquesta hipotètica agència de cooperació 
tindrien millors elements per prendre de-
cisions sobre el preu al qual s’han de ven-
dre les mosquiteres.

POLÍTIQUES PÚBLIQUES: DEL QUE ES DIU AL QUE ES FA

Surt a compte avaluar un programa?

Si la raó de fer una avaluació d’impacte és 
poder millorar l’assignació de recursos pú-
blics, el cost de l’avaluació d’impacte hauria 
d’estar sotmesa al mateix càlcul. Moltes 
vegades depèn de la mida del programa. Si 
es tracta d’un programa que arriba a 100 
persones i costa 20.000 euros, no té sentit 
fer-ne una avaluació d’impacte. Pot ser su-
ficient monitoritzar-lo per saber si el pro-
grama funciona o no funciona. L’altre factor 
que cal tenir en compte és: en funció dels 
resultats de l’avaluació, pensa vostè fer  
alguna cosa diferent?

Es avaluable l’impacte de la renda bàsica 
universal, de la qual tant es parla?

La primera avaluació d’un programa social als 
Estats Units, formal, del tipus que he descrit, 
va ser als anys seixanta. El que feia, precisa-
ment, era donar diners a la gent que estava 
per sota de certs recursos. Ara aquest tema 
és sobre la taula. No conec que s’hagi fet una 
avaluació sobre aquest tema. Sé d’un pro-
grama en què, en lloc de donar diners a una 
ONG perquè després ajudi un beneficiari 
final, se salten l’ONG i donen diners direc-
tament al beneficiari. En termes purament 
conceptuals té un atractiu molt gran: garan-
teix un mínim benestar a tots els ciutadans, 
però des del punt de vista econòmic també 
desincentiva que els ciutadans treballin. La 
pregunta és: quina d’aquestes dues fites es 
valora més i quina és la magnitud d’aquests 
desincentius? 

PREGUNTES DEL PÚBLIC
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“Efectes i conseqüències de la desigualtat” va ser el títol de la conferència de Kate 

Pickett, catedràtica d’Epidemiologia a la Universitat de York (Regne Unit), que 

es va celebrar al Palau Macaya el 7 de setembre de 2017. Formava part del cicle 

de conferències Combatre la Desigualtat, organitzat per la Fundació Catalunya 

Europa, el Club de Roma i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”. 

La desigualtat acostuma a enfocar-se des de les ciències econòmiques. En tant 

que epidemiòloga, Pickett ofereix una mirada diferent, basada en altres dades 

i estudis. Segons ella, les desigualtats poden adoptar la forma d’una malaltia 

del cos social, que muta, es transforma. Pickett trenca els esquemes habituals 

i posa sobre la taula que la prioritat dels governs no hauria de ser estimular el 

creixement econòmic –com asseguren la majoria dels polítics– sinó fomentar 

la igualtat. 

Kate Pickett és autora, juntament amb Richard W. Wilkinson, del llibre The spirit 
level (2009), que ha estat un best-seller mundial, amb més de 250.000 exem-

plars venuts en anglès. S’ha traduït a vint-i-cinc idiomes, entre ells el castellà, 

amb el títol Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva (Turner).

“ L A  D E S I G UA LTAT  É S  U N  
FA C T O R  C O N TA M I N A N T  C O M  
E L  F U M  O  C O M  E L  C 0 2”

A càrrec de:

- KATE PICKETT, epidemiòloga.
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EFECTES I CONSEQÜÈNCIES DE LA DESIGUALTAT

Jo soc epidemiòloga. No tothom sap el 
que és l’epidemiologia. Té a veure amb 
l’estudi de la salut a través d’observacions 
de les diferències entre grups de persones 
exposades a diferents tipus de malalties i 
contextos. Quan diagnostiquem una nova 
malaltia, intentem veure què és el que l’ha 
causat. Aquests mètodes es poden aplicar, 
més enllà de l’àmbit de la salut, a tot ti-
pus de problemàtiques socials. Jo soc una 
epidemiòloga social. Analitzo els deter-
minants socials de la salut: el districte on 
vius, l’educació, la qualitat de l’aire i altres 
factors… Les últimes dècades, la meva fei-
na s’ha centrat en l’impacte de la desigual-
tat d’ingressos, el que podríem anomenar 
la desigualtat basada en l’estructura de la 
societat: la diferència entre rics i pobres. 
Quins són els efectes i les conseqüències 
d’aquesta desigualtat?

EL PROBLEMA SANITARI

La desigualtat és la causa d’un ventall molt 
ampli de problemes. En primer lloc, tenim 
el problema sanitari. Hi ha una gran dife-
rència d’esperança de vida entre diferents 
països, a la franja d’edat compresa entre 
els quaranta i els vuitanta anys. Aquesta 
dada està relacionada amb el PIB. No és 
l’única: a les societats més desiguals hi ha 

nivells més alts de mortalitat infantil, ta-
xes més altes de trastorns mentals i també 
d’infecció per VIH/sida. 

Si analitzem les mesures de cohesió social  
veiem també un impacte enorme de la  
desigualtat. A les societats més desiguals, 
les persones confien menys les unes en les 
altres. Hi ha un nivell més alt de violència 
i més crims violents. Als Estats Units, els 
assassinats en massa o en sèrie estan rela-
cionats amb nivells més alts de desigualtat. 
Alhora, hi ha menys persones que voten 
o s’impliquen: el capital social és inferior. 
El col·lectiu desapareix: el voluntariat, la  
solidaritat, votar, llegir el diari... Crec que 
el vot del Brexit o l’elecció de Trump poden 
estar relacionats amb les desigualtats al 
Regne Unit i als Estats Units.

Els aspectes culturals també es veuen 
afectats de manera important. En socie-
tats desiguals hi ha menys persones impli-
cades en el món de les arts o que partici-
pen en activitats culturals. 

Un aspecte fonamental és l’impacte sobre 
els infants i sobre les seves oportunitats 
de vida. En societats desiguals, la mobili-
tat social és inferior: hi ha menys igualtat 
d’oportunitats i menys igualtat de resul-
tats. Segurament perquè a les societats 
més desiguals es desaprofita més talent 
potencial. El rendiment dels infants a les 
escoles és més baix. Les nenes tenen més 
oportunitats de convertir-se en adoles-
cents embarassades…

Als països més iguals hi ha més mobilitat 
social i als més desiguals, menys. La ma-
jor part dels polítics parlen de la igualtat 
d’oportunitats, però mai no hi haurà igual-

“La meva feina les últimes 
dècades s’ha centrat en l’impacte 
de la desigualtat d’ingressos, la 
desigualtat basada en l’estructura 
de la societat, la diferència entre 
rics i pobres.”
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EFECTES I CONSEQÜÈNCIES DE LA DESIGUALTAT

tat d’oportunitats si no hi ha igualtat en 
els ingressos. La repercussió de les desi-
gualtats sempre és més gran a les classes 
baixes, però afecta tothom: menys espe-
rança de vida i menys possibilitats d’as-
cendir socialment.

LA COMPETICIÓ  
PER L’ESTATUS

Jo no soc economista. Els economistes 
han estat estudiant l’impacte de la desi-
gualtat i la relacionen amb la inestabilitat 
econòmica, la pobresa i la desocupació. 
És a dir: han establert que la desigualtat 
té unes conseqüències econòmiques molt 
clares. 

Recentment, els experts en medi ambient 
han començat a estudiar l’impacte de la 
desigualtat en la incapacitat per crear 
una economia més sostenible. En una so-
cietat desigual augmenta la competició 
per l’estatus. Les societats materialistes i 
individualistes, en què la gent competeix 
per l’estatus, són societats consumistes. 
S’arriba fins a l’extrem d’una bossa d’es-
combraries dissenyada per Louis Vuitton. 
A Ebay pots comprar bosses de segona 
mà, més barates, de grans marques. Als 
països amb més desigualtats és on més 

es venen. Als països amb més desigual-
tats és on es recicla menys. La desigualtat 
està relacionada amb una sobreutilitza-
ció dels recursos, un sobreconsum i més  
emissions de CO

2
. 

Fer una tasca que implica la possibilitat 
d’un judici social negatiu comporta un 
estrès. A les societats més desiguals, on 
la gent està més amoïnada per l’estatus, 
les persones responen de tres maneres. 
En primer lloc: depressió, ansietat, auto-
lesió. Segon: autoenaltiment. Tercer: nar-
cisisme. Trobem persones amb una idea 
no realista de les seves capacitats, sense 
empatia, manipuladores… Als països amb 
més desigualtats la gent beu massa, menja 
massa, compra massa, perquè són coses 
que consolen.

LA DESIGUALTAT  
ENS AFECTA A TOTS 

El segon punt que vull compartir amb vos-
tès és que es tracta de diferències molt 
àmplies: no són diferències subtils entre 
estats o regions. Són diferències molt 
grans: un augment de dues o tres vega-
des en els trastorns mentals. O sis o vuit 
vegades més en la taxa d’embarassos ado-
lescents. O deu vegades més en la taxa de 
criminalitat o de població empresonada. 

“La repercussió de les desigualtats 
sempre és més gran a les classes 
baixes, però afecta tothom:  
menys esperança de vida i menys 
 possibilitats d’ascendir 
socialment.”

“Als països amb més desigualtats 
la gent beu massa, menja massa, 
compra massa, perquè són 
coses que consolen. El col·lectiu 
desapareix.”
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El tercer punt és que la desigualtat ens 
afecta a tots, no tan sols els pobres. Proba-
blement tots els que ens trobem en aques-
ta sala formem part d’una escala elevada 
de la societat. En una societat més igualità-
ria la gent com nosaltres segurament viurà 
més temps, serà més saludable, els seus 
fills no tindran dificultats. Però alguns pro-
blemes són enormes i no se’n pot escapar. 

La desigualtat no és com un virus, és més 
aviat un factor contaminant: com el fum 
o com el C0

2
. Hi ha alguns col·legues que 

afirmen que les desigualtats són pol·lució 
social perquè afecten tota la societat, in-
dependentment del lloc que ocupes a la 
piràmide social.

REESCRIURE LES NORMES 
DEL CAPITALISME 

A escala global, el món és menys desigual 
que abans. Els diferents països es van 
equiparant, però les diferències dins d’un 
mateix país augmenten. Totes dues coses 
són importants. Si tenim moltes desigual-
tats globals tenim un tipus de problemes:  
emigració, conflictes pels recursos…  
Si tenim desigualtat dins d’un mateix  
país tenim els problemes sanitaris, socials 
i culturals que hem vist. 

Necessitem abordar la situació amb un doble 
enfocament. Cal aconseguir un creixement 

que es reparteixi millor i que sigui més 
sostenible. Cal aprendre del mal exemple 
dels països desenvolupats: que els països 
més pobres ho facin millor que nosal-
tres. Al món desenvolupat i ric el repte és  
crear una economia sostenible que no  
danyi més el medi ambient. Hem de trobar 
la manera de limitar el coneixement eco-
nòmic, que només es mou pel consumisme 
i per la lluita per l’estatus. 

Hem de pensar quin tipus de món vo-
lem. Un estudi publicat fa poc analitza 
el retorn de beneficis de les accions de 
les deu empreses més importants dels 
Estats Units. El retorn dels beneficis és 
més gran quan els executius reben un 
sou per sota de la mitjana. És una dada 
que ens diu alguna cosa sobre la cultu-
ra empresarial: quin tipus d’empreses 
tenen la millor productivitat, quines 
empreses aconsegueixen que els treba-
lladors hi estiguin implicats… És millor 
tenir un entorn més democràtic que una 
estructura més jeràrquica. 

Quan trobem que en una empresa hi ha 
una relació de 300 a 1 entre el que co-
bra més i el que cobra menys, és que no 
hi ha cap tipus de responsabilitat ni d’exi-
gència per retre comptes. Donem per fet 
que els que estan a dalt han de ser molt 
intel·ligents i que es mereixen guanyar 
tots aquests diners. Què podem fer res-
pecte d’això? Cal abordar el tema a es-
cala internacional des d’una perspectiva 
multidisciplinària, per evitar els paradisos 
fiscals i aconseguir un desenvolupament 
sostenible. Podem pensar en un sistema 
impositiu més progressiu o a oferir incen-
tius perquè les empreses limitin els sous 
més alts i millorin els més baixos. 

“Es tracta de diferències molt 
àmplies: no són diferències subtils 
entre estats o regions.”

EFECTES I CONSEQÜÈNCIES DE LA DESIGUALTAT
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Els països més igualitaris del món són el 
Japó, Suècia, Noruega, Finlàndia: allà hi 
ha pocs problemes socials. El Regne Unit, 
els Estats Units són més desiguals i pa-
teixen més problemes socials. Espanya 
es troba en un punt intermedi. Com va 
afirmar Joseph Stiglitz a la conferència 
inaugural del cicle, cal tornar a escriure 
les normes del capitalisme per avançar. 
Hi ha dues solucions per lluitar contra la 
desigualtat: reduir les diferències en els 
ingressos dels impostos o fer-ho a través 
d’un sistema fiscal i d’ajudes.

Hi ha moltes palanques polítiques que es 
poden fer servir, des del punt de vista lo-
cal, d’organització de les empreses: no cal 
pensar en una solució única. Si pugem una 
mica en l’ascensor social les coses són més 
fàcils, no és necessari arribar fins a dalt. 
Amb una mica més d’igualtat, veiem que 
les coses milloren. No podem canviar el 
món, però cal avançar amb passos petits.

Com la recessió ha afectat la desigualtat?

Als Estats Units s’ha produït un augment 
de la taxa de mortalitat entre la gent gran i 
també entre els més petits. L’educació dels 
infants ha quedat compromesa, a causa de 
la desigualtat, perquè té un impacte sobre 
els pares, que segurament treballen més 
temps i disposen de menys recursos, te-
nen més deutes, pateixen més trastorns 
mentals… La correlació entre desigualtat 
i desenvolupament infantil és molt clara. 
És important conèixer l’estructura social 
en l’àmbit estatal, la piràmide social, per 
poder estudiar-ne els aspectes relatius. 
La piràmide social és gaire afilada? En una 
piràmide social molt punxeguda la gent 
s’amoïna més per l’estatus i tothom en pa-
teix les conseqüències. 

Quin pot ser el paper de la tecnologia 
respecte de la desigualtat?

La tecnologia ens ofereix moltes oportu-
nitats i també molts reptes. La revolució 
digital ha permès tenir accés a la informa-
ció de persones d’arreu del món. Abans 
eren el privilegi d’una elit. Però alhora hi 
ha les limitacions de la mecanització, dels 
robots, de la intel·ligència artificial, que 
comportaran uns reptes. Ens trobem en 
un punt d’inflexió amb moltíssimes opor-
tunitats i amb moltes amenaces. El perill 
és que aquests canvis concentrin la rique-
sa, el poder i els ingressos en lloc de ser 
una eina de redistribució dels beneficis 
entre tota la població. S’hauria de produir 
un debat entre acadèmics, empresa i polí-
tics perquè no augmenti l’esquerda entre 
rics i pobres.

PREGUNTES DEL PÚBLIC

EFECTES I CONSEQÜÈNCIES DE LA DESIGUALTAT
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“L’economia circular en la lluita contra el canvi climàtic i per a una vida millor” 

és el títol de la conferència de Teresa Ribera, exsecretària d’Estat de Canvi 

Climàtic i directora de l’Institut del Desenvolupament Sostenible i de les Re-

lacions Internacionals (IDDRI) amb seu a París. La conferència es va emmar-

car dins del cicle Créixer sense Consumir. Experiències de l’Economia Circular,  

organitzat per l’Obra Social ”la Caixa”. 

Nascuda a Madrid el 1969, pertany al Cos Superior d’Administradors Civils de 

l’Estat i va ser professora associada del Departament de Dret Públic i Filoso-

fia del Dret a la Universitat Autònoma de Madrid. Ha estat cap del Servei de 

Coordinació Normativa al Ministeri de Foment, consellera tècnica al Gabinet 

del Subsecretari de Medi Ambient, cap de l’Àrea de Compliment i Desenvolu-

pament i coordinadora a l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, la direcció de 

la qual ocupa des de l’octubre del 2004. 

“Només si ens va bé a tots i entenem el planeta com un bé comú podrem pros-

perar i ser justos”, va declarar fa poc. Sobre aquesta idea va basar la seva 

intervenció al Palau Macaya el 13 de setembre de 2017.

“ C A L  C A N V I A R  L A  M A N E R A  E N  L A 
Q UA L  G E N E R E M  B É N S  I  S E RV E I S , 
C O N S U M I M  I  E N S  R E L A C I O N E M ”
1 3  D E  S E T E M B R E  D E  2 0 1 7

A càrrec de:

- TERESA RIBERA,  especialista en política ambiental.
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L’ECONOMIA CIRCULAR EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI  
CLIMÀTIC I PER A UNA VIDA MILLOR

Això no és un debat neutre, un debat tèc-
nic. Té a veure sobre com es garanteix, so-
bre unes bases equitatives, la prosperitat 
per a tothom. Es pot créixer sense consu-
mir? Aquest debat sobre el creixement o 
el decreixement, el creixement verd i els 
seus límits, no és un debat nou. Jo diria 
que sí: es pot garantir una certa pros-
peritat econòmica, en condicions raona-
blement compatibles amb els límits físics 
i químics de l’entorn en el qual vivim. I, a 
més, és un imperatiu. 

UN DESAFIAMENT 
EXISTENCIAL

Em sembla pertinent recollir algunes da-
des que són un indicador del que estem 
fent col·lectivament. El 1987 aquesta 
combinació complicada de quanta aigua, 
quanta terra, quanta energia consumim, 
ens permetia viure en un cert equilibri 
amb el que proporcionaven els siste-
mes de la Terra fins al 19 de desembre.  
L’any 2005 arribàvem al 20 d’octubre, l’any 
2010 al 21 d’agost, i enguany ens ho hem 
polit tot el 2 d’agost. A partir d’aquí sem-
pre surt un titular als diaris. Llegim el ti-
tular, ens estirem els cabells i continuem 
consumint a crèdit.

Són símbols prou simplificats i prou relle-
vants perquè ens portin a la reflexió que 
certament cal canviar moltes coses. Ens 
porten a una triple conclusió. En primer 
lloc: s’ha de canviar el model. No es tracta 
de decorar-lo, de callar consciències. Ens 
enfrontem a un problema estructural de 
conciliar la realitat fisicoquímica amb la 
necessitat d’una certa prosperitat econò-
mica perquè puguin viure bé els homes i 

les dones. La segona reflexió és que vivim 
ja l’experiència d’uns límits planetaris fi-
nits, que han estat objecte d’anàlisi per la 
comunitat científica, des de molts punts 
de vista. Com diu l’economista Nicholas 
Stern, hi ha un error de mercat immens. 
El mercat no havia interioritzat que és 
mentida que puguem seguir produint i 
consumint al marge de la realitat física 
que el sustenta. I la tercera constatació 
és que, en aquests trenta anys, amb els 
seus debats i discussions, hem desenvo-
lupat la capacitat de mesurar. No podem 
dir que no sapiguem ni que actuem de 
manera capritxosa. Tenim molta més in-
formació i molta més capacitat de saber 
del que estem parlant. 

El desafiament és immens. Barack Obama 
deia que és un desafiament existencial. De 
quina manera la humanitat es relaciona 
amb el seu entorn i de quina manera can-
via un sistema que l’ha portat els últims 
dos-cents o dos-cents cinquanta anys a 
millorar molt. És un desafiament sistèmic 
que, en l’expressió de l’economia circu-
lar, s’ha acabat. S’ha acabat això d’utilitzo 
recursos-produeixo-consumeixo-llenço: 
l’economia lineal. Hem de pensar de quina 
manera ens nodrim del que necessitem, 
assegurant que aquests productes tornen 
a ser un recurs i que no ens plantegen pro-
blemes.

“El mercat no havia interioritzat 
que és mentida que puguem seguir 
produint i consumint al marge de 
la realitat física que el sustenta.”

A càrrec de:

- TERESA RIBERA,  especialista en política ambiental.
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CANVIAR DE MODEL

Es tracta d’un desafiament multinivell que 
ens obliga a introduir moltes variables. 
Tothom s’ha d’interpel·lar i pensar com 
opera i en quina mesura es poden articu-
lar respostes que siguin raonablement 
compatibles. Ningú no queda al marge 
d’aquesta discussió. No hi ha cap sector 
d’activitat cridat particularment a l’aten-
ció respecte d’altres que poden mirar cap 
a una altra banda. Cal canviar la manera 
en què generem béns i serveis, consumim 
i ens relacionem.

La variable més dolorosa i la que ens crida 
més l’atenció és que anem contra rellot-
ge. Estem arribant a determinats límits 
que poden induir a canvis més sistèmics, 
molt més complicats i més difícils de ges-
tionar. Cal rectificar i canviar el model al 
més aviat possible, perquè això ens deixa 
un marge raonable de temps per gestio-
nar una transició que alliberi recursos per 
afrontar les situacions de més vulnerabili-
tat o per donar-se temps per anar desen-
volupant solucions que avui són incipients 
i que s’han de generalitzar.

Tot això ha entrat a l’agenda internacio-
nal. És important destacar-ho perquè de 

vegades, amb un cert cinisme, diem: “ja, 
però després els polítics i els governs no 
fan res”. I crec que fer això és un error. És 
part de l’agenda oficial, referendada per 
caps d’estat i caps de govern, en el context 
de l’adopció de l’agenda dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, en el con-
text de l’adopció de l’acord de París. Que 
fàcil que és alliberar-se de la càrrega de 
fer perquè no confies que facin: és una 
gran turpitud. 

GUERRES CLIMÀTIQUES

El que passa a Síria ens importa. O el que 
passa a l’Àfrica. La guerra de Síria ha estat 
qualificada pel Pentàgon com la primera 
guerra climàtica, induïda en gran part per 
una sequera extrema, mantinguda en el 
temps, que expulsa determinades comuni-
tats cap a ciutats que no tenen capacitat 
d’absorbir tanta població desplaçada, i això 
crea un conflicte entre cultures, religions 
i tradicions diferents. Això ens ho podem 
trobar en molts altres fronts i molt més a 
prop. És a dir, que la convicció que estem 
tots en el mateix vaixell està molt arrelada. 
No ho resoldrem d’un dia per l’altre, no es 
resoldrà en un lloc sí i en un altre no. Tot-
hom hi pot fer alguna cosa però no tothom 
hi pot fer el mateix.

De què parlem quan parlem d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle? Tres quartes 
parts de les emissions són d’origen ener-
gètic. Més o menys el 25 % o el 30 %, en 
funció de quin sigui el sistema de generació 
elèctrica dels països. Més o menys el 25 % 
o el 30 % està associada a la mobilitat. El 
10 % de les emissions té a veure amb l’agri-
cultura i el canvi d’usos del sòl. Un altre  

“La variable més dolorosa i la que 
ens crida més l’atenció és que anem 
contra rellotge. Estem arribant a 
determinats límits que poden induir 
a canvis més sistèmics, molt més 
complicats i més difícils de gestionar.”

L’ECONOMIA CIRCULAR EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI  
CLIMÀTIC I PER A UNA VIDA MILLOR
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10 %, processos industrials. I un altre 4 % 
o 5 %, residus. 

La distribució de la població també ha can-
viat molt els últims anys i ho farà encara 
més. La concentració creixent de la pobla-
ció en espais urbans obliga a replantejar 
un seguit de qüestions relacionades amb 
l’energia, la mobilitat, els serveis, l’aigua, el 
sòl i que se li demana a l’espai rural per sub-
ministrar aquest gran forat negre en què es 
converteixen les ciutats. Passem d’un terç 
de població urbana el 1950 a dos terços de 
la humanitat concentrats en espais urbans 
el 2050. 

Abordar totes aquestes qüestions de ma-
nera raonablement coherent requereix 
pensar de manera molt diferent. Ens surt 
esperar de la ciència i de la tècnica les so-
lucions màgiques que no ens resoldran 
els problemes. És veritat que molts dels 
elements són millorables amb la ciència i 
la tècnica. Però no n’hi ha prou. Cal orga-
nitzar una discussió entre el que esperen 
els ciutadans, el que els aporta la tècnica i 
l’arbitratge que en un moment determinat 
poden haver de fer les institucions. 

És important que les institucions cridades 
a liderar aquest procés de canvi s’ho pren-
guin seriosament. És molt improbable que 
els ciutadans, pel seu compte, amb vocació 
d’herois, vagin a buscar un model de con-
sum que permeti la recuperació, la reutilit-
zació, el consum de proximitat, el disseny 
amb materials que es puguin reutilitzar… O 
que les solucions que ofereix la tècnica es 
generalitzin per si mateixes sense cap tipus 
de tensió respecte de la sortida de models 
anteriors. Ens cal l’acompanyament de les 
institucions.

PROPOSAR HORITZONS

Ningú no ha completat el procés, ningú no 
ha dut a terme la transformació del seu mo-
del econòmic per fer-lo plenament compa-
tible amb un escenari de zero emissions o 
neutralitat d’emissions d’efecte hivernacle, 
capacitat de convivència entre els sistemes 
econòmics i els ecosistemes, donant els se-
nyals adequats, organitzant raonablement 
la convivència entre territoris, urbà i rural, 
o exterioritzant-ho en polítiques comercials 
i de relació de veïnatge. Ningú no ha fet 
aquest exercici complet. 

És d’una importància capital disposar de 
referència al futur. Consensuar quin és el 
nivell de risc, el nivell d’ambició per a da-
tes determinades, de manera que serveixin 
d’horitzó per anar-se marcant etapes en el 
procés de canvi del nostre model econòmic 
i social.

Cal subratllar la importància que té apren-
dre a mesurar, a reportar i a interioritzar les 
conclusions que surtin a les reflexions, als 
ajustos que s’hagin d’introduir al llarg del 
temps. Una construcció d’indicadors que, en 
el cas del clima, tenen una certa maduresa 
associada al mesurament de gasos d’efecte 

“És veritat que molts dels elements 
són millorables amb la ciència i la 
tècnica. Però no n’hi ha prou. Cal 
organitzar una discussió entre el 
que esperen els ciutadans, el que 
els aporta la tècnica i l’arbitratge 
de les institucions.”

L’ECONOMIA CIRCULAR EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI  
CLIMÀTIC I PER A UNA VIDA MILLOR
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hivernacle i no tant a la incidència, al risc, als 
impactes. En el cas de l’economia circular, 
de la reutilització de materials, de l’ecodis-
seny, encara estan en procés de construcció. 
En el cas d’altres agendes, coincidents amb 
aquestes, ens trobem amb un nivell desi-
gual: com es mesura el progrés d’una altra 
manera, quines variables cal introduir més 
enllà del PIB… No hi ha consens sobre la ma-
joria d’aquestes variables. 

Com s’envien missatges de valor i desva-
lor? Com operem a partir d’aquesta infor-
mació que anem actualitzant: a través del 
sistema fiscal, de prohibicions que generen 
un impacte econòmic immediat, a través de 
la regulació de les institucions... En la major 
part dels casos hi ha un factor que activa 
enormement els senyals correctes si s’ac-
tiva correctament: la contractació pública. 
En el moment en què les administracions 
donen el senyal (“volem això en aquestes 
condicions”), això activa en la cadena de 
valor tot el que ve darrere, processos com-
pletament diferents.

SENYALS IDENTITARIS

Cal prestar atenció a les estratègies de 
sortida del model de producció vigent. Ha 

generat una experiència, una cultura, uns 
senyals identitaris, dels quals no és tan 
senzill desprendre’s d’un dia per l’altre. La 
racionalitat –per exemple, sobre la conve-
niència de les energies renovables i el seu 
cost cada vegada més baix– no s’aplica im-
mediatament. Hi ha resistències al canvi. 
Ens preguntem: i per què? Evidentment hi 
ha gent i institucions que estan atrapades 
en inversions que esperen recuperar. I no 
els agrada haver de renunciar-hi. Al mar-
ge d’això hi ha realitats identitàries enca-
ra més difícils de gestionar. Per exemple: 
el debat a les comarques mineres. Dels 
45.000 miners que hi havia a Espanya als 
anys setanta només en queden 3.000. Però 
no hi ha manera de tancar les mines. I passa 
el mateix a Alemanya. D’aquí ve la impor-
tància d’actuar localment. Aquí s’encreua si 
el carbó és bo, dolent o regular, encara que 
tinguis una altra solució alternativa, amb un 
sentiment, a les zones afectades, de convi-
vència, de pertinença al passat, de solidari-
tat social, de posar límits a un capitalisme 
salvatge gràcies al sindicalisme… Per tant, 
cal treballar en unes solucions identitàries 
que permetin pensar en un futur diferent. 
En tenim exemples molt interessants. Als 
anys vuitanta, l’alcalde de Vitòria va gene-
rar una identitat de ciutat verda a Vitòria, 
que es manté en el temps, fins i tot quan 
canvia el color polític de l’alcalde. No hi ha 
solucions úniques, cadascú ha de trobar la 
seva solució. 

“En el moment en què les 
administracions donen el senyal 
(‘volem això en aquestes condicions’), 
això activa en la cadena de valor 
tot el que ve darrere, processos 
completament diferents.”

“Cada vegada més es demanaran 
comptes a qui podent fer no va fer. 
Com diuen les ONG, cal actuar 
en flotilla i no com una armada 
invencible.”

L’ECONOMIA CIRCULAR EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI  
CLIMÀTIC I PER A UNA VIDA MILLOR
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A l’àmbit urbà és on es veuen millor els 
canvis i es noten les millores. Cada vegada 
més es demanaran comptes a qui podent 
fer no va fer. Com diuen les ONG, cal actuar  
en flotilla i no com una armada invencible. 
Cadascú amb les seves pròpies eines. És 

fonamental alimentar els canals que per-
metin posar en comú el que sabem de la 
ciència i la tècnica amb el diàleg social i 
compartit, sense oblidar l’acompanya-
ment per als que veuen aquest procés de 
canvi com una gran amenaça.

Els preus dels combustibles fòssils, com 
afectaran el procés de canvi de submi-
nistraments energètics?

La idea que el preu alt dels combusti-
bles fòssils facilitaria el procés de canvi 
no és necessàriament certa. Ens podem 
trobar davant d’escenaris en els quals es 
mantinguin durant força temps costos 
baixos de gas, petroli i carbó. No és un 
problema de disponibilitat de recursos 
perquè n’hi pot continuar havent, sinó 
un problema del que és acceptat social-
ment i econòmicament. Cal imaginar el 
futur energètic a trenta anys. Cal tenir 
clar on es vol estar i començar a imagi-
nar com s’hi arriba.

El desenvolupament i l’equilibri  
ambiental són compatibles?

Durant molt de temps la resposta era no. 
La limitació ambiental es contraposava al 
progrés econòmic. Era un efecte secun-
dari negatiu que no hi havia més remei 
que acceptar i ja està. Amb el temps ens 
hem adonat que els efectes secundaris 
són de tal magnitud que és mentida que 
hi hagi progrés econòmic. L’altra gran fal-
sedat que s’ha amagat és que progrés sig-
nifiqui progrés social. En aquesta imatge 
lineal el PIB es repartia poc i es decorava 
verd. El cost ambiental se socialitzava, 
mentre que el benefici tendia a ser pri-
vatitzat. La convicció que tots estem al 
mateix vaixell és molt forta, i ha estat la 
base de la construcció d’una agenda mul-
tilateral positiva. Estem vivint una etapa 
de canvis molt significatius en què el més 
raonable seria conciliar aquesta aliança 
entre component social i component am-
biental, sabent que és molt difícil pensar 
en un desenvolupament que hagi de du-
rar en el temps si no té interioritzades les 
variables ambientals.

PREGUNTES DEL PÚBLIC

L’ECONOMIA CIRCULAR EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI  
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“Un moviment emergent: el transhumanisme” és el títol de la conferència de Fran-

cesc Torralba, filòsof, en el cicle sobre transhumanisme, organit zat per l’Obra Social  

”la Caixa” i el Club de Roma, al Palau Macaya, el 5 d’octubre de 2017. El transhuma-

nisme ha estat un tema recurrent de les sessions del Palau Macaya al llarg d’aquest 

any, amb intervencions de científics, biotecnòlegs, enginyers, metges, filòsofs, juristes 

i teòlegs: una visió plural d’un tema d’actualitat candent. 

Quines conseqüències pot comportar el transhumanisme des del punt de vista de les 

transformacions biotecnològiques? Quines implicacions ètiques, socials, jurídiques i 

econòmiques té? Un altre dels objectius del cicle ha estat aconseguir una conjunció en-

tre humanisme i ciència. Els científics poden ajudar els humanistes a entendre si unes 

propostes determinades són factibles de debò. “Una sola ment no pot preveure totes 

les conseqüències que hi ha en joc”, va afirmar Francesc Torralba, coordinador del cicle.

Doctor en Filosofia amb una tesi doctoral sobre Kierkegaard, i doctor en Teologia 

amb una tesi sobre Hans Ur Von Balthasar, Torralba és professor de Filosofia Con-

temporània i d’Antropologia Filosòfica a la Universitat Ramon Llull de Barcelona 

i autor d’una obra amplíssima, en la qual destaquen alguns títols recents: Córrer 
per pensar i sentir (2015), Saber dir no (2016) i La vida secreta de la pregària 

(2017). Participa als comitès d’ètica de diferents institucions. Des del desembre 

del 2011 és consultor del Consell Pontifici de la Cultura de la Santa Seu. Nascut a 

Barcelona el 1967, és un dels membres més joves del Club de Roma. 

A càrrec de:

- FRANCESC TORRALBA,  filòsof.

5  D ’ O C T U B R E  D E  2 0 1 7

“EL TRANSHUMÀ HA ESTAT MILLORAT 
TECNOLÒGICAMENT. POSTHUMÀ EVOCA EL 
QUE VINDRÀ DESPRÉS: UN TIPUS DE FIGURA 
TAN MODIFICADA BIOTECNOLÒGICAMENT 
QUE JA NO LA PODREM QUALIFICAR NI 
D’HUMANA NI DE TRANSHUMANA”
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UN MOVIMENT EMERGENT: EL TRANSHUMANISME

Hi ha diferents teòrics del transhumanisme, 
gairebé tots al món anglosaxó. Segons un 
d’ells, el filòsof suec Nick Bostrom, el trans-
humanisme “és un moviment cultural, intel-
lectual i científic que afirma el deure moral de 
millorar la capacitat física i cognitiva de l’es-
pècie humana i aplicar les noves tecnologies 
a l’home, de manera que es puguin eliminar 
els aspectes no desitjats i no necessaris de la 
condició humana, com el patiment, la malal-
tia, l’envelliment i fins i tot la mortalitat”. 

No es tracta d’un moviment filosòfic: no 
estem parlant de l’existencialisme, de l’es-
tructuralisme, del marxisme o del persona-
lisme. El transhumanisme no és una utopia 
d’un grup de pensadors socials: és un movi-
ment interdisciplinari que s’ha forjat entre 
científics, filòsofs i juristes. 

Parteix del supòsit que l’ésser humà és per-
fectible, la qual cosa no és cap novetat: és una 
idea que ja trobem en Aristòtil. El que és nou 
és el deure de millorar i l’ús de la tecnologia. 
No és un moviment menor. Porta els filòsofs 
a reflexionar sobre el que som, sobre el que 
podem arribar a ser i sobre els límits i les pos-
sibilitats de la intervenció de la tecnologia so-
bre la condició humana. És una proposta de 
vèncer la finitud, superar-la o transcendir-la. 
El prefix trans és molt ric: transgressió, trans-
cendir… Transgressió indica haver passat un lí-
mit moral, un marc normatiu que no s’hauria 
d’haver superat. En canvi, transcendir també 
significa superar una frontera, ascendint. 
Transcendir no té una connotació negativa: 
quan algú transcendeix s’eleva i té més camp 
visual. Evoca anar cap a un àmbit en el qual 
encara “no som”. 

Transhumanisme indica que la condició hu-
mana pot ser transcendida, mitjançant la 

tecnologia aplicada al cos i al cervell. I ja és 
així, en molts casos. 

HUMÀ, TRANSHUMÀ,  
POSTHUMÀ

En el transhumanisme es distingeixen tres 
figures: humà, transhumà i posthumà. L’és-
ser humà neix de la unió de dos éssers hu-
mans, in vitro o in utero. El transhumà ha 
estat millorat tecnològicament: és una fi-
gura híbrida. Posthumà evoca el que vindrà 
després, un tipus de figura tan modificada 
biotecnològicament que ja no la podríem 
qualificar ni d’humana ni de transhumana. 
Es tractaria d’una realitat diferent, pel que 
fa a les capacitats, la intel·ligència, la me-
mòria, la imaginació… Seria el punt d’arri-
bada, mentre que el posthumà seria l’etapa 
de transició. Aquestes tres figures s’han 
comparat amb la metàfora nietzscheana 
de les tres metamorfosis de l’esperit: el 
camell que es transforma en lleó, que es 
transforma en nen. 

La idea del poder terapèutic de la medici-
na ha canviat. La tecnologia ja no és aquell 
element que cobreix una mancança o una 
disfunció. No ens proporciona unes ulleres 
per corregir un defecte visual: introdueix 
un artefacte que em permet tenir una vi-
sió com la de l’àguila, una visió tan preci-
sa, tant en l’àmbit micro com en l’àmbit 
macro, que l’ull humà més sa del món no 

“No és un moviment menor. Porta 
els filòsofs a reflexionar sobre la 
condició humana: sobre el que som i 
el que podem arribar a ser.”
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podrà veure mai. Es tracta d’un artefacte 
incorporat al cos que millora una capaci-
tat: la capacitat visual, en aquest cas. Tam-
bé es pot aplicar a les facultats clàssiques 
del que Descartes anomenava l’ànima: la 
memòria, la imaginació, la intel·ligència… 
Això genera un debat molt profund sobre 
de què estem parlant quan parlem d’intel-
ligència i d’intel·ligències. 

Ens hem allunyat del concepte tradicional 
de tecnologia: millorar la matèria primera i 
aconseguir que tingui més capacitats. Ens 
trobem davant d’una medicina millorativa 
o perfeccionista. La medicina tradicional 
té com a objectiu guarir: reorganitzar un 
caos que s’ha produït en un organisme, per 
motius endògens o exògens. Introduïm en 
el cos una vàlvula o una pròtesi per fer que 
un cos funcioni amb l’ordre que tenia esta-
blert, per recuperar el cosmos. En el cas del 
transhumanisme, el metge es converteix 
en una espècie de demiürg platònic: algú 
que dona forma a la matèria primera en 
funció d’un arquetip o d’un ideal. No parlo 
d’una forma exterior, cosa que seria clara-
ment visible avui, i que genera un mercat 
molt significatiu: les operacions d’estètica. 
Em refereixo a la forma interior de l’ésser 
humà: modificar tot el que resulti modifi-
cable de l’interior de la persona. Ens tro-
bem davant d’un metge escultor que dona 
forma a una matèria primera en funció 
d’un arquetip o d’un model. 

Què diuen els científics respecte de la pos-
sibilitat de fer realitat aquests somnis de 
la persona? El transhumanisme obre unes 
perspectives tan grans que arriben fins a 
l’expectativa de vèncer la condició mortal, 
i d’això no n’havia parlat mai cap filòsof. És 
el que s’anomena la síndrome Frankens-

tein, amb relació a la novel·la de Mary She-
lley que el 2018 farà dos-cents anys.

MANIFEST  
TRANSHUMANISTA

El manifest transhumanista és una decla-
ració d’intencions en set punts. Cadascun 
dona per a molt. 

El primer afirma que els anys vinents la hu-
manitat canviarà de manera radical a causa 
de la tecnologia. És difícil no admetre-ho. 
Ens imaginàvem la tecnologia com una cosa 
que canviaria el món on vivim, però el sub-
jecte que crea la tecnologia també es trans-
forma. Preveiem la possibilitat de redisse-
nyar la condició humana. Els mals històrics, 
els elements de la fatalitat, els impondera-
bles que fins ara consideràvem inevitables 
es poden extirpar. Apareixen somnis com 
ara l’eterna joventut. Aquí el referent és 
Oscar Wilde: El retrat de Dorian Gray. Però 
una cosa és la prosa literària i, una altra de 
diferent, quan científics de diverses univer-
sitats afirmen que això serà possible. 

El segon punt sosté que la investigació sis-
temàtica s’ha de centrar a entendre aquests 
desenvolupaments futurs i les seves con-

“El transhumanisme obre unes 
perspectives tan grans que arriben 
fins a l’expectativa de vèncer 
la condició mortal, i d’això no 
n’havia parlat mai cap filòsof. És 
el que s’anomena la síndrome 
Frankenstein.”
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seqüències a llarg termini. Qui no pot estar 
d’acord amb aquesta idea? Les conseqüèn-
cies són d’ordres múltiples: econòmics, de-
mogràfics, socials, educatius, familiars… Són 
molt difícils d’imaginar, però hem de fer un 
esforç per anticipar conseqüències. Discer-
nir és la capacitat d’anticipar conseqüències 
abans de prendre una decisió. Per fer-ho és 
important deliberar amb els que no pensen 
com tu. Perquè si només deliberes amb els 
que pensen com tu pots quedar encaixonat 
fàcilment en un discurs tribal o endogàmic. 

El tercer punt afirma que els transhuma-
nistes creuen que ser receptius a les noves 
tecnologies permet la possibilitat de fer-les 
servir en profit de la humanitat. Més que 
si s’intenta condemnar-les o prohibir-les. 
Aquí hi ha una batalla, molt visible en la 
bibliografia, entre bioconservadors i tec-
noprogressistes. Per què hem d’esperar la 
loteria dels gens si podem millorar amb els 
mitjans de què disposem?, afirmen els tec-
noprogressistes. Poder millorar la condició 
humana i no fer-ho seria un pecat per omis-
sió. Hi ha una confiança cega o absoluta en 
la tecnologia. Malgrat això, el segle xx ha 
donat mostres que la tecnologia es pot uti-
litzar de maneres molt diferents. De vega-
des s’ha emprat per aniquilar ètnies o grups 
humans. La tecnologia es pot posar al servei 
de causes innobles. El manifest no es fa eco 
d’aquesta possibilitat. 

El quart punt diu que els transhumanistes 
defensen el dret moral dels que volen uti-
litzar la tecnologia per ampliar les seves 
capacitats mentals i físiques i per millorar 
el control sobre les seves pròpies vides. Hi 
ha un transhumanisme de tall neoliberal i, 
sobretot a França, un transhumanisme amb 
un accent més social, que pensa que la pos-

sibilitat de millora pot ser per a tota la ciu-
tadania. El transhumanisme neoliberal té 
l’epicentre a la Universitat de la Singularitat, 
a Sillicon Valley, i en alguns professors bri-
tànics i australians. Mentrestant, els trans-
humanistes francesos diuen: millora sí, però 
no pot estar a l’arbitri de cada individu. Dar-
rere de tot això hi ha un debat molt seriós 
sobre l’equitas. 

Ningú no serà obligat a millorar. Però per 
a qui vulgui millorar, no hi pot haver límits. 
Aquests dos éssers conviuran als mateixos 
espais, a les mateixes empreses, a les matei-
xes ciutats. Això obriria greuges compara-
tius enormes de rendiment físic, econòmic, 
de memòria, de capacitat d’anticipar pro-
blemes o de resistència a la mort. Estaríem 
parlant d’uns canvis que obririen una gran 
fractura social, una inequitat enorme, en cas 
que no es poguessin aplicar a tots els ciuta-
dans uns mínims comuns.

El cinquè punt és molt interessant. Afirma 
que de cara al futur és obligatori tenir en 
compte la possibilitat d’un progrés tecno-
lògic dramàtic: seria una tragèdia si no se’n 
materialitzessin els beneficis potencials a 
causa d’una tecnofòbia injustificada i de 
prohibicions innecessàries. També seria trà-
gic que s’extingís la vida intel·ligent a causa 
d’una guerra provocada per les tecnologies 
avançades. 

El sisè punt: hem de crear debats per abor-
dar què és el que cal fer i crear àmbits en 
què les decisions es puguin dur a terme. Es 
tracta de dur el debat al centre de l’àgo-
ra. També és difícil no estar d’acord amb 
aquest punt. No és un debat menor: és un 
debat global, tot i que repartit desigual-
ment, pel que fa a les tecnologies. Com s’ar-
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ticula un debat d’aquesta naturalesa? Quina 
auctoritas és capaç de marcar els límits res-
pecte de l’ús, l’abús, la conveniència o la in-
conveniència d’aplicar unes biotecnologies 
determinades sobre el nostre cos? Sense un 
govern regulat per uns criteris comuns, po-
dria ser perfectament que en algun indret 
del món es produeixin transformacions so-
bre l’humà que no s’acceptin en altres llocs. 
Aquests éssers transhumans podran circu-
lar i competir per tot el planeta, i treballar a 
les mateixes empreses multinacionals.

El setè: el transhumanisme defensa el ben-
estar de tota consciència, sigui en intel·lec-
tes humans, animals, artificials o possibles 
espècies extraterrestres, i comprèn molts 
principis de l’humanisme laic modern. El 
transhumanisme no dona suport a cap grup 
ni a cap plataforma política determinada, tot 
i que als Estats Units hi ha un partit transhu-
manista, amb poca representació.

DILEMES ÈTICS

Arribem a les conclusions. Hi ha dues possi-
bles crítiques –o interrogants– amb relació 
al transhumanisme. A priori: la idea que la 
vulnerabilitat de la condició humana es pu-
gui extirpar resulta difícil de digerir. Penso 

que si no hi ha vulnerabilitat no hi ha condi-
ció humana. 

Després hi ha les crítiques a posteriori que 
se centren en el tema de l’equitat. Éssers 
humans i éssers transhumans conviuran a 
les mateixes ciutats, treballaran a les matei-
xes empreses, i això provocarà grans fractu-
res en el cos social, en cas que no s’hi puguin 
aplicar uns mínims. Si no hi ha un govern 
comú sobre aquesta matèria pot ser que en 
algun indret del món es produeixin trans-
formacions de l’humà que no s’acceptin en 
altres llocs. L’accés a les biotecnologies obri-
ria una escletxa que ja existeix en l’actuali-
tat. El transhumanisme francès proposa un 
transhumanisme social, ingènuament des 
del meu punt de vista. 

Per últim: és desitjable, una longevitat in-
definida? Quins problemes comportaria en 
l’ordre mundial? De tot això, en parlarem 
en les pròximes sessions del cicle.

“Com s’articula un debat d’aquesta 
naturalesa? Quina auctoritas és 
capaç de marcar els límits respecte 
de l’ús, l’abús, la conveniència o 
la inconveniència d’aplicar unes 
biotecnologies determinades sobre  
el nostre cos?”
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Quin és el límit de la millora? Fins on 
millorarem la vista? Fins que ens con-
vertim en un microscopi electrònic?

La filosofia transhumanista és el que els 
anglesos anomenen una filosofia no-limit. 
Hi ha un límit, però desconeixem on és. I 
mentre no sabem on és anem explorant. 
Se m’acut la idea d’una asímptota que es 
va acostant infinitament a l’eix d’abscisses 
i a l’eix d’ordenades sense tallar-los mai. 
Passa el mateix amb el rendiment físic. 
Era imaginable córrer els cent metres en 
menys de deu segons. Segurament sí, però 
ningú no s’imaginava que passaria tan de 
pressa. Els transhumanistes pensen que 
potser es pot baixar fins a vuit o fins a set, 
si apliquem un seguit de millores. El que 
passa és que el que correrà ja no serà un 
humà, serà un transhumà. Es parteix de la 
idea que la perfectibilitat és infinita. Però 
si extirpes la contingència estàs extirpant 
la condició humana.

Quina relació hi ha entre el 
transhumanisme i el dataisme?  
Quin paper té Google en tot això?

Big data, dataisme i transhumanisme tenen 
punts en comú. No es pot entendre la Uni-
versitat de la Singularitat sense Google. 
Aquests projectes tenen un finançament 
descomunal i es fa difícil que una com-
panyia inverteixi si no extreu rendiment 
de les investigacions… Una anàlisi no dic 
malintencionada, simplement sense la 
bena de la ingenuïtat als ulls, permet en-
treveure’n fàcilment algun tipus de resul-
tat a llarg termini. Hi ha altres institucions 
poderoses involucrades, com la mateixa 
NASA, que donen suport a la Universitat 
de la Singularitat. No és cap broma: hi  
ha un discurs teòric, apòstols intel·lectuals,  
un pensament filosòfic i un gran nombre 
de científics, tecnòlegs, biotecnòlegs,  
enginyers, que volen validar en el temps 
aquestes propostes. La relació directa, no 
obstant això, la desconec.

PREGUNTES DEL PÚBLIC
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“Desigualtats i paradisos fiscals” és el títol de la conferència de Gabriel Zuc-

man, professor associat de la Universitat de Berkeley, en el cicle de conferèn-

cies Combatre la Desigualtat: el Gran Repte Global, organitzat per l’Obra 

Social ”la Caixa”, la Fundació Cata lunya Europa, el Club de Roma i el Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el 19 

d’octubre de 2017. 

Zucman s’ha especialitzat en l’estudi de desigualtats socials i paradisos fis-

cals. És autor d’obres de referència como The Hidden Wealth of Nations 

(2015). El desembre del 2017, poc després de pronunciar la conferència al 

Palau Macaya, el World Inequality Lab, del qual forma part, va publicar el 

World Inequality Report 2018, amb una gran repercussió pública fora dels 

cercles especialitzats. 

“Molts observadors s’han afanyat a culpar la globalització, la Xina i la tecno-

logia de l’estancament dels salaris obrers dels Estats Units –van declarar els 

autors de l’informe al diari The Guardian–, però la realitat és que els Estats 

Units han dut a terme un experiment únic des de la dècada dels anys vuitanta 

i els resultats han estat desastrosos.”

“ C O M  P O D E M  F E R  C O M PAT I B L E S 
G L O B A L I T Z A C I Ó  I  J U S T Í C I A 
F I S C A L ? ”
1 9  D ’ O C T U B R E  D E  2 0 1 7

A càrrec de:

- GABRIEL ZUCMAN, economista.
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Avui parlarem d’un dels temes més impor-
tants de la nostra època: com podem fer 
compatibles globalització i justícia fiscal. 
Totes les regions i països del món s’en-
fronten a aquesta qüestió. Per una raó 
molt senzilla: la globalització està fent que 
la redistribució de la riquesa sigui cada 
vegada més difícil. La globalització està 
contribuint a la creixent desigualtat que 
observem en molts països. La magnitud 
canvia d’un país a un altre –ha crescut més 
als Estats Units que als països europeus–, 
però es tracta d’un fenomen global. 

La globalització augmenta la desigualtat 
abans de la distribució dels impostos per-
què permet als homes de negocis i als em-
prenedors d’èxit guanyar salaris molt més 
alts. A més, en les economies avançades, 
està exercint pressió sobre els salaris de la 
classe treballadora, que estan competint 
amb centenars de milers de treballadors 
en països en desenvolupament. Tenim 
aquestes dues tendències: ingressos molt 
més grans per a una elit minúscula i salaris 
estancats o que creixen molt poc per a la 
classe treballadora i la classe mitjana.

REDISTRIBUCIÓ 
DE LA CÀRREGA FISCAL

A més, la globalització està provocant la 
redistribució de la càrrega fiscal. I això té 
unes conseqüències que no s’han analitzat 
amb prou profunditat. Les grans multina-
cionals poden pagar cada vegada menys 
impostos. Els rics poden invertir en paï-
sos on els impostos són baixos, es poden 
beneficiar de l’evasió fiscal… Els tipus fis-
cals que s’apliquen sobre els que tenen in-
gressos molt elevats són cada vegada més 
baixos. Però els ingressos fiscals no han 
disminuït: la càrrega ha recaigut sobre les 
classes mitjanes i les classes treballado-
res. La resposta de la classe mitjana ha es-
tat: potser ens hauríem de protegir de la 
globalització. Potser hauríem de restrin-
gir el flux lliure de capital, de mà d’obra i 
de béns… 

Podríem interpretar el Brexit com un 
moviment proteccionista. Des del meu 
punt de vista pretén que el Regne Unit es 
converteixi en un paradís fiscal. El mateix 
mes en què es va produir el Brexit el go-
vern britànic va anunciar un pla per reduir 
l’impost sobre societats per sota del 12 %, 
que era el mínim aleshores. Una cosa sem-
blant passa amb l’elecció de Trump. El 
tipus de política fiscal que Trump posarà 
en pràctica serà una retallada encara més 
gran per a les grans multinacionals i per 
a les persones amb ingressos elevats. La 
primera mesura d’Emmanuel Macron ha 
estat abolir la taxa sobre la riquesa que hi 
havia a la República Francesa: s’aplicava a 
l’1 % de les famílies més riques del país. La 
idea és: no podem fiscalitzar els rics per-
què si no se n’aniran a altres països amb 
impostos més baixos. França també, igual 

“Tenim aquestes dues tendències: 
ingressos molt més grans per a una 
elit minúscula i salaris estancats 
o que creixen molt poc per a la 
classe treballadora i la classe 
mitjana.”
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que Irlanda, el Regne Unit i els Estats 
Units, s’està convertint en una espècie de 
paradís fiscal.

BENEFICIS  A LES BERMUDES 

M’agradaria convèncer-los que hi ha una 
altra manera de fer les coses. Penso que es 
pot tenir una economia oberta i ben orga-
nitzada i un sistema fiscal just. Per fer-ho 
ens calen dos ingredients: una bona com-
prensió del problema i polítiques creatives.  
Des del món acadèmic s’han mantingut  
grans debats i la conclusió ha estat:  
“Poques coses hi podem fer.” 

Quins són els temes que tenim sobre la 
taula? En primer lloc: els paradisos fiscals 
estan permetent a les grans empreses 
canviar fàcilment els seus beneficis a llocs 
on els tipus fiscals són més baixos. Hi ha 
casos i xifres molt sorprenents. Per exem-
ple: quina és l’empresa més coneguda del 
planeta? Google, oi? El 2015 Google va 
tenir un benefici de 15.000 milions… a les 
Bermudes, on el tipus impositiu de les so-
cietats és del 0 %. És com si les Bermudes 
haguessin creat 300.000 euros de bene-
ficis per a Google. I ningú a les Bermudes 
–dues o tres persones, com a màxim– no 
treballa per a Google. Això ofereix una 

idea de com aquest canvi artificial de be-
neficis està totalment fora de control. 

Amb els canvis tecnològics s’està fent cada 
vegada més fàcil per a les persones riques 
amagar actius en paradisos fiscals. Hi ha la 
constància que la riquesa offshore ha cres-
cut moltíssim des dels anys setanta del segle 
passat. Això afecta de manera molt seriosa 
la redistribució del sistema fiscal, que cada 
vegada és menys progressiu. Els governs 
han interioritzat que els ingressos es diri-
geixen cada vegada més cap a paradisos fis-
cals i diuen: “Molt bé, deixem de fiscalitzar 
els beneficis i la riquesa.” Per això, els últims 
vint anys, els ingressos de societats han cai-
gut dramàticament als països de l’OCDE. 

A Europa, hi ha una gran tradició de fisca-
litzar la riquesa, però està desapareixent. 
Actualment només Noruega i Suïssa tenen 
impostos sobre la riquesa. Aquests impos-
tos que no es recapten s’han de compensar 
per altres fonts d’ingressos. Impostos com 
l’IVA, o l’IRPF, que recauen sobre les classes 
mitjanes i les classes treballadores, tenen 
tendència a créixer. Creiem que la globalit-
zació té futur? Si això implica impostos cada 
vegada més baixos per als rics i impostos 
més elevats per a la resta, sincerament crec 
que no és sostenible. Arribarem a un punt 

“Actualment només Noruega 
i Suïssa tenen impostos sobre 
la riquesa. Impostos com l’IVA, 
o l’IRPF, recauen sobre les 
classes mitjanes i les classes 
treballadores.”

“Podríem interpretar el Brexit 
com un moviment proteccionista. 
Des del meu punt de vista és un 
moviment que pretén que el Regne 
Unit es converteixi en un paradís 
fiscal.”
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en què caldrà reconèixer que aquesta forma 
de globalització no té futur. Potser ja hem 
superat aquest punt, amb l’elecció de Trump 
als Estats Units. Potser això explica l’elecció 
de Trump. Potser estem entrant en aquesta 
fase en què la globalització es començarà a 
retirar. Jo soc més optimista que tot això. 

RIQUESA OFFSHORE

La manera de fiscalitzar les empreses mul-
tinacionals es va inventar fa cent anys, als 
anys vint del segle xx, quan a la Lliga de les 
Nacions, l’avantpassat de les Nacions Uni-
des, es van adonar que el comerç trans-
fronterer estava creixent. Els amoïnava la 
possibilitat d’una doble fiscalitat: que el 
mateix benefici es fiscalitzaria dues vega-
des en dos països diferents. Van demanar 
als economistes que reflexionessin sobre 
com s’hauria de fiscalitzar les empreses 
multinacionals. Si mirem enrere ens ado-
nem que no van tenir grans idees. 

1. La primera idea és la fiscalitat en origen. 
Per exemple: una empresa que té la seu 
social als Estats Units té una filial al Brasil, 
de manera que la filial del Brasil produeix el 
cafè i l’exporta als Estats Units, a la casa ma-
triu, que el ven als clients nord-americans. 
Els especialistes de la Lliga de les Nacions 
sostenien que els beneficis del Brasil s’hau-
rien de fiscalitzar al Brasil. I que els benefi-
cis que s’obtenien als Estats Units havien de 
tributar als Estats Units. Però com sabem 
quina és la quantitat de beneficis que s’han 
fet al Brasil i quina als Estats Units? 

2. Els experts de la Lliga de les Nacions 
van definir un segon principi: el preu de 

transferència. Es basa en la idea que la casa 
matriu als Estats Units hauria d’importar 
el cafè de la seva pròpia filial al preu del 
mercat del cafè, com si fossin empreses 
totalment independents. Però no ho són: 
formen part del mateix grup. 

3. No hauríem de tenir acords bilaterals 
que respectessin aquests dos principis de 
la fiscalitat? Aquests tractats n’haurien  
de definir els detalls i no un acord global. 

Durant molt de temps a ningú no li impor-
tava el que s’havia definit amb aquests tres 
principis. Per una raó: al final dels anys 
vint aquesta globalització es va replegar. 
Els beneficis multinacionals eren molt bai-
xos. Als anys trenta, quaranta i cinquanta, 
els beneficis de les empreses multinacio-
nals americanes a l’estranger eren només 
del 5 %. L’altre 95 % dels beneficis l’obte-
nien als Estats Units. Després va arribar la 
globalització i es va produir una explosió. 
Actualment el 35 % de tots els beneficis 
els aconsegueixen fora del país. A escala 
global és una mica menys: un 20 %. 

Es tracta de xifres gegantines. Ara sí que ens 
amoïnen aquests principis! Cadascun plan-
teja problemes. La fiscalitat en origen és una 
mala idea perquè dona incentius a les grans 
multinacionals per operar en països amb im-
postos baixos. I encara que no poguessin re-
direccionar artificialment la generació dels 
seus beneficis, seria un incentiu per traslla-
dar les fàbriques i els treballadors a llocs on 
el tipus impositiu és baix. 

El preu de transferència també és una mala 
idea a un nivell molt fonamental. Perquè 
tens milers de milions de transaccions 
que es fan dins de grups multinacionals. 

DESIGUALTATS I PARADISOS FISCALS
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Les autoritats no poden verificar que 
aquestes transaccions es fan al preu cor-
recte. I encara hi ha un tema més greu. 
Moltíssimes transaccions no tenen preu 
de mercat. Per exemple, el 2003, Google 
va transferir la seva tecnologia de cerca i 
de publicitat a la seva filial de les Bermu-
des. Quin preu tenia aquesta tecnologia? 
Ningú no ho sap ni ningú sap quin preu hi 
va aplicar Google. Segurament es va acos-
tar molt a zero. Amb Skype sabem, pels 
papers de Luxemburg, que el preu va ser 
zero. No té cap sentit separar una multi-
nacional en entitats independents.

Els acords bilaterals tampoc no són una 
bona idea: tenim centenars per no dir mi-
lers de tractats bilaterals totalment inco-
herents els uns amb els altres. 

La conseqüència de tot això és que, si 
agafem tots els beneficis de les empreses 
nord-americanes, on es fan aquests benefi-
cis? El 63 % dels beneficis estrangers de les 
multinacionals nord-americanes es fan a Ir-
landa, els Països Baixos, Suïssa, les Bermu-
des, illes del Carib –com les illes Caiman– i 
Singapur. Els beneficis en aquests llocs es-
tan sotmesos a un tipus impositiu del 2 %. 

QUI ÉS EL PROPIETARI  
DE LA RIQUESA ALS  
PARADISOS FISCALS?

Quin és el tipus d’interès impositiu que hau-
rien de pagar les empreses multinacionals? 
Als Estats Units, de més del 35 %. A la 
pràctica, a causa de l’enorme redireccio-
nament cap a paradisos fiscals, només pa-
guen, de mitjana, el 20 %. Tots coneixem 
Google, Facebook, Apple, Microsoft… 
Però les empreses de l’economia digital 
només representen el 10 % o el 15 % de 
tots aquests beneficis en paradisos fiscals. 
També hi ha empreses manufactureres, 
empreses farmacèutiques… Si analitzem 
totes les multinacionals del món, calculem 
600.000 milions d’euros de beneficis ca-
nalitzats fins a paradisos fiscals cada any. 
A la UE la pèrdua és del 22 % dels ingres-
sos fiscals. A Espanya és de més del 15 %. 

L’altre problema és la riquesa offshore de 
les famílies. El Banc Central suís és força 
transparent. Cada mes publica la quanti-
tat de riquesa que els estrangers tenen en 
bancs suïssos. Només analitzant això po-
dem veure que hi ha 2,4 trilions de dòlars. 
Als altres països fiscals ningú no publica 
dades i hem de fer servir mètodes indirec-
tes. Si examinem globalment les dades del 
planeta, els actius haurien de ser iguals 
als passius. Però no és el cas. El planeta té 
més passius que actius financers. És com 
si el planeta Terra fos propietat d’un altre 
planeta. L’explicació és que tots aquests 
passius que desapareixen de les estadís-
tiques financeres són en mans de famílies 
fora dels seus països de residència. A par-
tir d’aquestes dades intentem fer-ne una 
estimació global. Segons els meus càlculs, 
es tracta de més del 10 % del PIB mundial: 

“El 63 % dels beneficis a l’estranger 
de les multinacionals nord-
americanes es fan a Irlanda, els 
Països Baixos, Suïssa, les Bermudes, 
illes del Carib (com les illes Caiman) 
i Singapur. Els beneficis en aquests 
llocs estan sotmesos a un tipus 
impositiu del 2 %.” 

DESIGUALTATS I PARADISOS FISCALS
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uns set mil trilions d’euros. La quantitat 
és enorme i està creixent més ràpidament 
que la riquesa i el PIB mundial. 

Qui és el propietari de la riquesa als pa-
radisos fiscals? El 2007, un 10 % del PIB 
mundial era a paradisos fiscals. Aquesta 
xifra canvia molt entre països i emmas-
cara molta heterogeneïtat. Entre els  
països que tenen més del 10 % del PIB en 
paradisos fiscals hi ha els Emirats Àrabs 
Units, l’Aràbia Saudita, Rússia…, països  
exportadors, autocràcies petroleres i tam-
bé velles democràcies com el Regne Unit, 
França, Alemanya o Espanya. A l’altre  
costat de l’espectre, països amb pocs 
diners en paradisos fiscals: Corea o Po-
lònia, amb tipus impositius baixos, i No-
ruega, Finlàndia o Dinamarca, amb tipus 
impositius alts. No són els impostos en si 
mateixos els que porten la gent a canalit-
zar la seva riquesa cap a paradisos fiscals. 
És una barreja de raons històriques espe-
cífiques i de raons geogràfiques. En parti-
cular: la proximitat a Suïssa explica moltes 
coses. La inestabilitat econòmica i políti-
ca després de la Segona Guerra Mundial 
també explica coses: Grècia i Argentina 
tenien dictadures…

Un avenç és que sabem més coses sobre 
fins a quin punt aquesta riquesa està con-
centrada. Abans de la crisi financera del 
2008, l’evasió fiscal s’havia estès moltís-
sim, podríem dir que s’havia democratitzat. 
Milions de persones havien declarat tenir 
comptes bancaris a Suïssa. Però la riquesa 
d’aquests comptes està extraordinària-
ment concentrada: pertany a persones 
enormement riques. Ho sabem a través 
de les amnisties fiscals que s’han produït 
en molts països. Hem pogut analitzar qui 

són les persones que s’acullen a aquestes 
amnisties fiscals. El 80 % de la riquesa de-
clarada en aquestes amnisties correspon al 
0,1 % de les persones més riques. 

La major part de la gent no evadeix impos-
tos. Si guanyes un salari o una pensió, són 
enviats immediatament a les autoritats 
fiscals. No pots evadir res. La major part 
de la població només té aquest tipus d’in-
grés. Però a la part superior, la riquesa no 
es declara a l’IRPF. Ni als països escandi-
naus! Hi ha un enorme subministrament 
de serveis de paradisos fiscals per a la 
gent més rica. Això es tradueix en una pèr-
dua d’ingressos i en un sistema fiscal molt 
injust.

CALEN SANCIONS CLARES

Moltes persones veuen aquestes dades 
i se senten molt deprimides. Pensen que 
no s’hi pot fer res. Però no és veritat. Els 
últims deu anys s’ha produït un gran pro-
grés. S’ha arribat a un intercanvi automà-
tic de dades per part dels bancs que abans 
no existia. A partir de l’any que ve, els 
bancs dels paradisos fiscals han d’infor-
mar les autoritats fiscals dels països es-

“Si analitzem totes les 
multinacionals a tot el món 
calculem 600.000 milions d’euros 
de beneficis canalitzats fins a 
paradisos fiscals cada any. A la 
UE la pèrdua és del 22 % dels 
ingressos fiscals.”

DESIGUALTATS I PARADISOS FISCALS
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trangers. No n’hi ha prou de demanar qui 
és la gent que es beneficia de l’evasió fis-
cal, sinó demanar-los que deixin d’evadir.

Si no hi ha una sanció clara als països i als 
bancs que faciliten l’evasió fiscal, les coses 
continuaran com fins ara. Quan preguntes 
als bancs si tenen clients francesos, espa-
nyols o nord-americans et diuen que no, 
perquè han traspassat la riquesa a empre-
ses fantasma. No n’hi ha prou de fer una 
petició formal d’informació: cal atacar el 
problema de l’opacitat financera. Com 
podem tenir un debat informat sobre la 
policia governamental, sobre política re-
distributiva i política fiscal si no sabem qui 

és el propietari de la riquesa? La riquesa 
financera haurà d’estar en una mena de 
registre, com les propietats immobiliàries. 
I, finalment, canviar la manera d’aplicar el 
tipus impositiu a les multinacionals, amb 
una normativa a escala de la UE.

“Com podem tenir un debat 
informat sobre la policia 
governamental, sobre política 
redistributiva i política fiscal si no 
sabem qui és el propietari de la 
riquesa?”

DESIGUALTATS I PARADISOS FISCALS
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DESIGUALTATS I PARADISOS FISCALS

Quines sancions es poden aplicar?

Jo crec que les sancions s’han d’aplicar 
a qui proporciona serveis d’evasió, no 
tant als evasors. Cal restringir el submi-
nistrament, perquè els subministradors 
són entitats financeres. Com s’ha de fer?  
Dient-los: si continueu proporcionant ser-
veis d’evasió fiscal, blanqueig de diners o 
altres delictes financers estareu fora del 
negoci, us traurem la llicència bancària. 
Això és molt factible. Pel que fa al registre 
de riquesa financera cal una certa coope-
ració internacional. A curt termini el mi-
llor és fer-ho en l’àmbit de la UE. Aquest 
seria un objectiu: que la UE miri de ser 
l’economia més transparent del planeta. 
Si vols invertir en la UE, comprar un pis a 
Barcelona o bons alemanys, ho pots fer. 
Però ho registrarem en un cadastre públic 
europeu.

La socialdemocràcia està destruïda. 
Què s’hi pot fer?

Reinventar la socialdemocràcia és pos-
sible! Per a mi el problema és que les 
coses han canviat massa ràpidament. 
En vint anys hem tingut una combina-
ció de globalització, la revolució de les 
tecnologies de la informació i la comu-
nicació, canvis polítics en molts països... 
Només ara podem entendre quines són 
les conseqüències de tot això i podem 
dir: hem comès errors. Als Estats Units 
va començar amb Reagan. El tipus impo-
sitiu més alt va passar del 90 % al 40 %. 
Un experiment radical. Sí, sí: els ingres-
sos han augmentat, per al 0,1 %, però 
per a la resta de la població no. Trenta 
anys després entenem la naturalesa del 
problema: trobar una solució només és 
qüestió de temps.

PREGUNTES DEL PÚBLIC
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“ E L  C O N J U N T  D E  R E F O R M E S 
M É S  E F E C T I V E S  S E R A N  L E S  Q U E 
P E R M E T I N  A L  M E RC AT  F U N C I O N A R 
M É S  I  M I L L O R  E N  B E N E F I C I  D E  L A 
C L A S S E  M I T J A N A  I  B A I X A”
1 6  D E  N O V E M B R E  D E  2 0 1 7

A càrrec de:

- JACOB S. HACKER,  politòleg.

“La predistribució per lluitar contra la desigualtat” va ser la conferència de Ja-

cob S. Hacker, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Yale, celebra-

da el 16 de novembre de 2017 en el marc del cicle Combatre les Desigualtats: 

el Gran Repte Global, organitzat pel Club de Roma, la Fundació Catalunya 

Europa, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

de Catalunya i l’Obra Social ”la Caixa”.

Hacker és un dels politòlegs nord-americans més influents, un home jove –va 

néixer a Eugene, Oregon, el 1971– autor de nombrosos llibres, l’últim dels quals 

és American Amnesia (2016), escrit a quatre mans amb Paul Pierson. És co-

negut internacionalment per haver recuperat i teoritzat el concepte de predis-
tribució. Segons Xavier Martínez Celorrio, que va ser l’encarregat de presentar 

la sessió, al nostre país s’ha treballat sempre per contrarestar les desigualtats 

quan ja s’han produït. En canvi, ens hem oblidat de pensar en el seu origen, que 

són els mercats i la seva regulació i la qualitat de les polítiques públiques.

Hacker ha centrat el seu treball en el creixement escandalós de les desigual-

tats socials, que obliguen a replantejar-se la redistribució i la predistribució 

dels ingressos i la riquesa. Com s’han d’organitzar els mercats perquè, d’ori-

gen, produeixin més prosperitat, equitat i cohesió social? 
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Fa uns mesos va tenir lloc als Estats Units 
un eclipsi solar total, que va anar d’est a 
oest del país (mostra un mapa amb una 
gran franja vermella de costa a costa). 
El motiu pel qual la franja és vermella és 
que als Estats Units parlem del partit re-
publicà com de l’Amèrica vermella: ve dels 
mapes electorals que s’elaboraven durant 
l’època d’Al Gore i Bush. Els petits punts 
blaus són els llocs on va guanyar Hillary 
Clinton. Com s’hi pot observar, la major 
part del territori dels Estats Units és re-
publicà. Podem traçar una línia de nord a 
sud i d’oest a est i la majoria dels comtats 
i els estats han estat votants de Donald 
Trump. Com vostès ja saben, Trump no va 
guanyar en vot popular… Com és possible? 

Aquí tenim un altre mapa des del punt de 
vista de la geografia política. La major part 
del país és republicà. Però a les zones ur-
banes, on viu més gent, voten massivament 
per Hillary Clinton. Les barres que s’alcen 
sobre les ciutats indiquen el nombre de vots 
i s’hi pot observar que voten gairebé per 
unanimitat per Hillary Clinton, no per Do-
nald Trump. Es tracta d’un patró que cada 
vegada és més pronunciat, i no tan sols als 
Estats Units –les zones urbanes són parti-
dàries de l’esquerra moderada i les zones no 
urbanes de la dreta populista (i, de vegades, 
de l’extrema esquerra). Quan vaig veure 
aquest mapa vaig pensar: què em recorda? 
Un mapa de la Terra, nocturn, on brillen els 
llums de les zones urbanes. Aquests punts 
més marcats són les ciutats. Són els llocs en 
què el creixement econòmic i la prosperitat 
floreixen. I són els llocs on es vota demòcra-
ta: l’Amèrica blava. 

Així doncs, els votants demòcrates es con-
centren en l’Amèrica urbana i pròspera, 

mentre que, alhora, grans territoris dels 
Estats Units, molt més rurals, van donar 
suport massivament a Donald Trump. Al 
final, Trump va guanyar les eleccions per-
què va dir als que viuen a l’Amèrica rural 
que el país podia tornar a ser fort. Make 
America great again. 

RURAL,  URBÀ 

Per què Donald Trump deia que els Estats 
Units havien de tornar a ser forts? Per què 
aquest crit de guerra va ressonar a les 
zones vermelles d’Amèrica? Recentment, 
dos reconeguts economistes han fet un es-
tudi sobre la salut americana i el resultat 
que acaben de publicar és impactant. Els 
americans d’edat mitjana i blancs –un grup 
que considerem privilegiats– han vist com 
augmenta la mortalitat prematura: moren 
més joves del que acostumaven a fer-ho. 
Només els blancs americans i no els his-
pans que viuen als Estats Units. Tampoc 
els afroamericans. I és un patró que només 
trobem als Estats Units. Ni a França, ni a 
Alemanya, ni al Regne Unit, ni al Canadà, 
ni a Austràlia, ni a Suècia: països amb una 
taxa de mortalitat baixa i en descens. 

Per què es mor la gent, jove, als Estats 
Units, quan es tracta de població blanca? 
Tots dos economistes anomenen aques-

“La major part del país és 
republicà. Però a les ciutats, on viu 
més gent, voten massivament per 
Hillary Clinton. És un patró que 
cada vegada és més pronunciat.”

 LA PREDISTRIBUCIÓ PER LLUITAR CONTRA LA DESIGUALTAT
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tes incomptables vides truncades “morts 
de desesperació”. No sabem amb certesa 
per què les taxes de mortalitat van en aug-
ment, però el que sí que sabem és que la 
tendència s’explica per l’augment de so-
bredosis per opiacis, malalties hepàtiques 
per alcoholisme i suïcidis. I també sabem 
que aquestes morts es concentren entre 
els americans blancs, sense estudis uni-
versitaris, en particular, els que viuen fora 
de les ciutats. 

Cada vegada hi ha més diferències econò-
miques entre l’àmbit rural i l’àmbit urbà. 
I això no tan sols és així als Estats Units. 
El mapa del Brexit és molt semblant al 
que hem vist en el cas de les eleccions 
nord-americanes. Els grans nuclis urbans 
van votar a favor de mantenir-se a la UE 
i les regions més rurals van votar a favor 
de sortir-ne, perquè tenien por del futur 
econòmic; consideren que les coses van 
malament i tenen por dels canvis econò-
mics, les deslocalitzacions socials i la im-
migració, que amenacen el seu estatus i la 
seva seguretat.

A més de la divisió entre zones urbanes i 
rurals, també hi ha una gran divisió entre 
els que tenen títols universitaris i els que 
no en tenen. Aquesta divisió està tenint 
unes conseqüències molt significatives en 
moltes democràcies desenvolupades. 

QUÈ ES POT FER PER 
REDISTRIBUIR LA RIQUESA? 

Quan vostès han sentit dir que vindria a 
parlar-los de la predistribució probable-
ment han pensat que començaria parlant 
de la desigualtat d’ingressos. Però les  
desigualtats més fonamentals tenen a 
veure amb el dret a la salut i l’oportunitat 
d’assumir el potencial màxim de cadascú. El 
que ha passat als Estats Units, i potser tam-
bé a Espanya, és que hi ha el sentiment en-
tre els ciutadans amb menys recursos que 
les seves oportunitats econòmiques s’han 
reduït. Que els fills no tindran les mateixes 
oportunitats que els seus predecessors. 

Per què ho pensen? El motiu fonamental, 
una vegada més, és la desigualtat. Si ha-
guessis nascut durant la dècada de 1940, 
segons un estudi recent, hauries tingut 
gairebé un 100 % de possibilitats de tenir 
una renda superior a la que van tenir els 
teus pares. Però les possibilitats han anat 
disminuint en generacions posteriors. Per 
exemple, per als que van néixer a la dèca-
da de 1980, les possibilitats es redueixen 
al 50 %, com llançar una moneda a l’aire. 
Segons aquest estudi, gairebé tot el canvi 
es deu a la bretxa salarial cada vegada més 
gran que hi ha als Estats Units, i no a una 
minoració del creixement en general.

Normalment estudiem l’augment de les 
desigualtats en un context nacional: en un 
país com Espanya o com els Estats Units. 
Les dades són molt diferents quan s’exa-
mina la situació globalment. Als països  
desenvolupats, els ingressos no han aug-
mentat a la franja més baixa. Entre el 
1998 i el 2008 el 15 % dels ciutadans més  
pobres del món no han experimentat cap 

“Per què es mor la gent, jove,  
als Estats Units, quan es tracta  
de població blanca? És el  
que s’anomena ‘mort de 
desesperació’.”

 LA PREDISTRIBUCIÓ PER LLUITAR CONTRA LA DESIGUALTAT
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“El que ha passat als Estats Units 
i potser també a Espanya és que 
hi ha el sentiment que les seves 
oportunitats econòmiques s’han 
acabat. Que els fills no tindran les 
mateixes oportunitats que els seus 
predecessors.”

creixement dels ingressos, mentre que a 
la franja mitjana de països com l’Índia o la 
Xina hi ha hagut un creixement molt signi-
ficatiu. Aleshores arribem al nostre con-
text: els països d’ingressos més elevats,  
els que no són rics, han experimentat un 
creixement lent dels ingressos. 

L’estancament dels salaris als nivells in-
termedis és un problema molt important 
a moltes democràcies. No és un problema 
que afecti els rics d’aquests països. Per això, 
quan arribem a aquesta cua del gràfic veiem 
que els ingressos han crescut molt per a 
una part de la població. La globalització i el 
desenvolupament de països com l’Índia o la 
Xina pressionen la classe mitjana dels països 
rics, fins i tot quan han estat ells els que han 
ajudat els més rics a allunyar-se’n. 

Estem parlant de canvis enormes i, majo-
ritàriament, canvis en els ingressos i els 
beneficis abans de deduir-ne els impostos 
governamentals: el que la gent percep de la 
feina i del capital. És molt difícil veure com 
es podria revertir aquesta tendència només 
augmentant la redistribució. Per a un, la 
quantitat d’impostos i despeses que caldria 
perquè això funcionés és substancial. Per 
a un altre, no sembla realista que aquestes 
polítiques trobin el suport generalitzat fins i 
tot entre els que se’n beneficiarien. Hi ha, a 
més, un altre perill: el sentiment de pèrdua 
de dignitat. Una renda bàsica universal, per 
exemple, aportaria als ciutadans uns ingres-
sos mínims però no el sentiment de per-
tinença social que es té quan es participa en 
la vida laboral i ciutadana.

Per aquest motiu, crec que ens hem de 
prendre la predistribució molt més serio-
sament.

ESPANYA, A LA CUA DELS 
ESTATS UNITS 

Podem aprendre, i molt, de l’experièn-
cia nord-americana. De l’augment del 
populisme de dreta i els dimonis polí-
tics que han provocat aquestes trans-
formacions. Els Estats Units i Espanya 
presenten algunes similituds importan-
tíssimes: tots dos presenten una eleva-
da desigualtat. Per darrere dels Estats 
Units, només el Regne Unit supera Es-
panya. Es va pensar que la crisi finan-
cera havia provocat aquests trastorns, 
però quan l’economia va començar a 
créixer de nou després de la crisi, als 
Estats Units i més tard a Espanya, les 
desigualtats no han disminuït. 

El 1979, als Estats Units, l’1 % més ric 
tenia una mitjana d’ingressos de 400.000 
dòlars l’any. L’any anterior a la crisi finan-
cera, als Estats Units, la desigualtat havia 
crescut enormement. Aquest 1 % més ric 
s’havia allunyat de la resta de la població. 
El guanyador s’ho endú tot. L’1 % més 
ric ha tingut un augment d’ingressos de 
gairebé el 300 %! Aquest augment va ser 
més significatiu als Estats Units que en 
altres països. 

 LA PREDISTRIBUCIÓ PER LLUITAR CONTRA LA DESIGUALTAT
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El fet que els Estats Units hagin experimen-
tat aquest gran increment en comparació 
d’altres democràcies riques suggereix que 
la creixent desigualtat no té res de natu-
ral. Sí, tots els països han rebut pressions 
per augmentar les divisions econòmiques. 
Però les polítiques internes dels països 
també han estat crucials. En concret, les 
polítiques han debilitat considerablement 
el poder de negociació dels treballadors de 
classe mitjana alhora que han incrementat 
la capacitat dels més afavorits per obte-
nir uns ingressos més elevats. Hem estat 
testimonis de la predistribució, només que 
s’ha produït des dels ciutadans amb menys 
recursos cap als rics! 

Crec que és fonamental que ens plante-
gem de quina manera les polítiques de 
futur poden millorar aquesta situació. En 
primer lloc, hem de revertir la desregula-
ció del sector financer, que ha permès als 
directius obtenir grans beneficis, men-
tre transferien els riscos a la resta de la 
societat. En segon lloc, hem de minorar 
i, amb sort, revertir el descens de l’activi-
tat sindical. Després de la Segona Guerra 
Mundial els sindicats representaven una 
tercera part dels treballadors, mentre que 

avui el nombre de treballadors sindicats 
al sector privat és només del 5 %. Altra 
vegada, no és natural, sinó un resultat de 
les polítiques que s’han aplicat. El Canadà, 
el nostre veí del nord, per exemple, no ha 
experimentat un descens comparable de 
l’activitat sindical.

En tercer lloc, hem d’afavorir la participa-
ció dels treballadors en la política. El sis-
tema polític als Estats Units està dominat 
pels diners, hi ha molt poca participació, 
especialment entre els ciutadans més 
desafavorits. Necessitem una reforma 
política important. Al cap i a la fi, el con-
junt de reformes més efectives són les 
que permetran al mercat funcionar més 
i millor en benefici de la classe mitjana i 
baixa. 

Per acabar, Hacker mostra el vídeo d’una 
sessió del Parlament Britànic en què el pri-
mer ministre anglès David Cameron l’ano-
mena guru de la predistribució i se’n burla 
a causa del seu nom: Hacker (‘pirata infor-
màtic’). La possibilitat de la predistribució 
–apunta Xavier Martínez Celorrio abans 
de donar pas al torn de preguntes– espan-
ta els partits de dreta. 



Hi ha cap raó per a l’optimisme?

Les desigualtats econòmiques i políti-
ques s’autoalimenten. Però hi ha algunes 
coses que m’agradaria dir per animar-nos 
una mica. Van ser les guerres mundials o 
va ser la mobilització que va acompanyar 
les guerres mundials el que va fer que 
al segle xx es reduïssin les desigualtats? 
Durant la Gran Depressió també va dis-
minuir la desigualtat. Sovint oblidem com 
en va ser, de vigorosa, la lluita política en 
el marc de la guerra. Els que posen la seva 
vida en risc no creuen que a més d’arris-
car la vida hagin d’arriscar els salaris. Això 
em porta a pensar que és imprescindible 
la mobilització popular al voltant d’una 
idea bàsica. L’altre element en comú en-
tre els tres períodes és una gran inversió 
governamental. Necessitem una mobilit-
zació progressista, d’esquerra, i que algú 
a l’altra banda ens escolti. El problema és 
que les grans empreses, en lloc de coope-
rar, estan en contra de l’estat.

En aquest moment políticament tan 
advers, amb tant de poder concentrat 
en el sector financer, de debò és viable 
una nova agenda predistributiva?

Crec que sí: és viable. No crec que les 
elits financeres globals dictin les políti-
ques. Donald Trump va guanyar perquè 
va parlar d’unes polítiques alternatives 
que ajudarien la classe mitjana. Les va unir 
clarament rere una visió molt restrictiva i 
regressiva en termes de raça i d’emigració. 
I ha abandonat els interessos econòmics 
dels seus defensors incondicionals: la re-
ducció d’impostos de Trump afavorirà els 
que estan a dalt, no la classe mitjana. Però 
no crec que estigui dictat. Al cap i a la fi, 
Barack Obama va impulsar les polítiques 
que ajudaven la classe mitjana, les matei-
xes que els republicans estan desarticu-
lant ara. La globalització i la financeritza-
ció hi tenen un paper, perquè la mobilitat 
del capital està creant una pressió sobre 
les classes mitjanes. Però, en última ins-
tància, la política pot invertir la tendència. 
El nostre repte més gran és recuperar la 
representació dels treballadors, tant en  
la política com en el mercat.

PREGUNTES DEL PÚBLIC
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