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El Palau Macaya és avui una referència en la vida de Barcelona. 

La idea inicial de convertir-lo en una àgora de debat intel·lectual oberta a enti-

tats socials i culturals, universitats, empreses i institucions públiques va arrencar 

el 2012. Des d’aleshores, la seva activitat no ha parat de créixer. S’hi han progra-

mat conferències i cursos temàtics, s’ha obert una convocatòria de projectes per 

donar-hi entrada a noves entitats i s’han obert múltiples vies de diàleg amb espe-

cialistes de tots els àmbits. A més, el públic ha crescut respecte de l’any anterior 

i, nombrós, entusiasta i participatiu, demostra un interès més gran any rere any. 

Situat en un indret privilegiat, en un edifici que ha estat testimoni del desenvolu-

pament social de la societat catalana i de la seva dimensió cultural, el Palau Ma-

caya s’ha convertit en un palau del pensament. Amb les portes sempre obertes, 

amb un pati que és un lloc de trobada, amb sales de conferències i aules en les 

quals es desenvolupa una activitat constant, el Palau Macaya contribueix a cobrir 

un dèficit molt important. Vivim en una època en què els sabers s’han multiplicat. 

Hi ha una especialització cada vegada més gran, acompanyada d’una necessitat de 

treballar en equip. D’una banda, hi ha poques tribunes en les quals els experts en 

diferents àrees puguin contrastar punts de vista. De l’altra, no sempre som cons-

cients de la tasca que es du a terme des de les institucions públiques i des de la 

iniciativa privada per crear equips multidisciplinaris, capaços de donar respostes 

complexes a realitats complexes.

El Palau Macaya atén aquestes dues necessitats. Moltes de les seves activitats es 

basen en el diàleg entre experts d’àrees diferents. Per exemple, amb relació a un 

dels temes estrella dels últims anys: els avenços de la medicina i la possibilitat de 

E l  Pa l a u  M a c a ya :  u n a  à go ra  
p e r  a l  d i à l e g  i  e l  p e n s a m e n t
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prolongar la vida de les persones, el transhumanisme. O amb relació a les noves 

tecnologies de la indústria 4.0 i la robotització. O l’impuls de l’economia circular. 

En una sessió del Palau Macaya, un biòleg exposa els resultats aconseguits al 

laboratori, un filòsof examina les conseqüències ètiques de la longevitat inde-

finida i un teòleg exposa els punts de vista religiosos en diverses cultures. Un 

enginyer explica el que es fa als centres d’investigació més avançats, un perio-

dista interroga sobre les conseqüències de la robotització en l’ocupació i un his-

toriador explica en què es diferencia la revolució que vivim amb altres moments 

de canvi tecnològic. Alhora, un matemàtic i un biòleg expliquen els estudis que 

fan conjuntament per valorar els efectes del canvi climàtic sobre la salut, o dos 

experts en comunicació i xarxes que fan la seva feina en diferents àmbits, els 

Estats Units i l’Amèrica Llatina, encaixen observacions i experiències i proposen 

models d’actuació alternatius. 

Una de les conclusions més habituals de les conferències i els diàlegs del Palau 

Macaya és que cal obrir ponts de coneixement, de diàleg, i que, davant dels grans 

reptes del futur, s’ha de tenir opinió, deixar de ser observadors passius, impli-

car-nos en un futur millor.

El llibre que presentem avui aplega 15 sessions celebrades al Palau Macaya al 

llarg del 2018. Ha estat difícil triar. Sens dubte, en podrien ser moltes més. Hem 

volgut que la selecció representés l’amplitud de temes i de punts de vista. Entre 

els participants, hi ha algunes grans figures internacionals del camp de la història, 

del pensament i de la prospectiva. Científics en actiu, responsables de laborato-

ris d’investigació pioners, pensadors i divulgadors que reuneixen coneixements i 

experiència. 

Hi ha un seguit de temes constants que passen d’una sessió a una altra. En primer 

lloc, el paper de les persones. Enfront de la maquinització, enfront del canvi climà-

tic, enfront de l’augment de les desigualtats al món, enfront del paper de l’educa-

ció. Les sessions del Palau Macaya són un referent d’humanisme. 

En segon lloc, la preocupació per la política: la corrupció i els mitjans per fer-hi 

front, les dificultats per consolidar els valors europeus, la llibertat i la democràcia, 

El Palau Macaya: una àgora per al diàleg i el pensament 
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el risc que suposa l’auge dels populismes arreu del món o la necessitat de crear 

noves formes de participació social. 

Finalment, un dels cicles del qual s’han triat dues sessions tracta de les dones que 

van marcar la història dels drets humans. És doblement interessant. El primer lloc, 

per la importància cada vegada més gran que tenen les dones a la societat. I tam-

bé perquè presenta actuacions exemplars, preses de posició individuals d’abast 

col·lectiu. Gràcies al valor i a la determinació d’aquestes dones que van marcar la 

història dels drets humans, el món és avui una mica millor: s’han convertit en un 

exemple a seguir.

Vull agrair, molt especialment, la col·laboració de l’Escola Europea d’Humanitats, 

per la curiositat inacabable que genera sobre filosofia, història, literatura o polí-

tica, i que la porta a abordar qüestions molt diverses amb figures destacades del 

pensament. I també la del Capítol Espanyol del Club de Roma, que té el Palau 

Macaya com a centre d’activitats i que col·labora estretament amb l’Obra Social 

”la Caixa”. I vull destacar la feina de les entitats i les associacions, les institucions 

públiques i les universitats que al llarg del 2018 han col·laborat amb l’Obra Social 

”la Caixa” perquè el projecte del Palau Macaya arribi cada vegada a més gent, amb 

més veus i enfocaments diferents. I no em voldria oblidar de la importantíssima 

contribució dels conferenciants i dels especialistes que han intervingut a les ses-

sions, que formen un equip de luxe.

Aquest és el segon volum de la col·lecció que dediquem als diàlegs del Palau Ma-

caya. Aspirem que sigui una eina útil de debò per conèixer l’estat de la qüestió 

en els grans temes del present i del futur, amb un llenguatge clar, un enfocament 

universal i una vocació humanista i social.

IsIdre FaIné

President de la Fundació Bancària ”la Caixa”

El Palau Macaya: una àgora per al diàleg i el pensament 
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El populisme i l’Europa contemporània
Cicle Les Bases Culturals i Socials de l’Europa Actual, organitzat per l’Escola 

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

Máriam Martínez-Bascuñán, professora de Ciències Polítiques a la Universitat 

Autònoma de Madrid

D i l l u n s  1 5  d e  g e n e r  d e  2 0 1 8

“ L a  d e m o c r à c i a  a t e n e n c a  n o m é s 
va  d u ra r  s e t a n t a  a n y s  i  h i  h a  e l 
r i s c  q u e  t o r n i  a  s u c c e i r ”

No sé si coneixen el llibre de Philipp Blom La factura. El recordava mentre prepa-

rava el contingut d’aquesta xerrada. Em sorprèn comprovar que aquesta sensació 

de contemplar una època plena de contradiccions, de friccions, la velocitat verti-

ginosa dels esdeveniments, també amb vista a un futur incert, ja s’ha viscut moltes 

vegades al llarg de la història. No és una cosa nova, però no per això la sensació 

de confusió que estem vivint des de fa dos anys deixa de ser el component central 

del nostre temps. Els nous realineaments de les posicions socials i intel·lectuals, 

sense terra ferma sobre la qual trepitjar. Les visions del món en disputa: aquests 

enfrontaments successius que es produeixen a les conteses electorals que con-

fronten generacions (baby boomers enfront de milenials), zones rurals contra ciu-

tats, mitjans de comunicació tradicionals contra xarxes socials… 

Democràcia  sense  promesa

Els terratrèmols electorals dels últims anys reflecteixen una reacció gegantesca 

enfront de les velles estructures institucionals i de poder. Ens fa la sensació que, 

tot i que les velles estructures de poder i institucionals trontollen, l’aparició del 
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Populisme

que és nou té poques possibilitats d’imposar-se. Vull rescatar una pregunta de 

Wendy Brown, una politòloga reconeguda internacionalment que per mi és una 

de les millors veus del moment: com es viu quan els grans relats s’han buidat? El 

relat del progrés, el relat de la fi de la història de Fukuyama, han caducat i no ve 

res a substituir-los. Vivim un temps de democràcia sense promesa, en la qual han 

desaparegut les alternatives. S’ha destruït el règim de promesa cap a futurs i fun-

cionem millor evadint-nos en el passat. 

Aquí hi ha els grans emblemes que en algunes de les grans conteses electorals han 

canviat de manera substancial el món on vivim: tornar a agafar el control (Brexit), 

tornar a fer gran Amèrica (Trump), tornar a posar França en ordre (Le Pen). Són em-

blemes, simplificacions, que han servit per encapsular, per redirigir estats d’ànim 

de la societat. Van saber reconèixer aquesta acústica emocional i redirigir-la. No 

va importar-ne tant la veracitat com l’impacte. 

Vivim en un moment en què els partits deixen d’anomenar-se a si mateixos partits 

i passen a denominar-se moviments (Podem o el Moviment en Marxa de Macron). 

Deixen de representar interessos, idees i opinions per representar fonamental-

ment estats d’ànim. El populisme no és una alternativa: és pura retòrica. El que 

caracteritza aquest moment és la incapacitat d’imaginar alternatives. Les opcions 

emergents no acaben de ser legítimes ni tampoc legitimadores. Alguns volen ano-

menar això l’època de la postveritat. Probablement és així, tot i que la relació en-

tre la mentida i la política és tan antiga com la política mateix. Una vegada i una 

altra es confirma la profecia de Hannah Arendt: no són els fets els que ens acaben 

convencent, ni tan sols els inventats, sinó la consistència d’aquest sistema al qual 

ens sentim pertànyer. Pot ser injust comparar el que està passant amb altres pe- 

ríodes de la història. El problema no és tant de desigualtat real sinó de percepció. 

És important des de les tribunes acadèmiques saber reconèixer aquests estats 

emocionals del moment en què vivim. Recordo que, la nit electoral en què Trump 

va guanyar les eleccions, la filòsofa Judith Butler va escriure un text al seu blog 

en el qual es demanava per les errades a l’acadèmia: en què hem fallat, a qui no 

hem preguntat i quines preguntes hem deixat de fer per no haver pogut anticipar 

aquest sisme polític? 
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Un s i stema fràgi l

Cal estar atents perquè la democràcia és un sistema fràgil. El que pensàvem que 

no passaria mai ha passat i això ho posa de manifest. Aquí rescato una altra cita de 

Blom: “La democràcia i els drets humans no són la norma ni la conseqüència lògica 

del progrés. Són una excepció històrica jove i rara, potser només un simple episodi.” 

Cal acompanyar aquesta premissa de la fragilitat de la democràcia amb una adver-

tència: això no pot ser una excusa per reafirmar l’statu quo, per fer populisme amb 

el populisme. La identificació del que podien ser patologies del sistema democrà-

tic no ens pot portar a evitar l’autocrítica, amb el que han provocat tots aquests 

sismes polítics. En qualsevol cas, les percepcions emocionals i les turbulències po-

lítiques hi són. S’han d’analitzar per fer bons pronòstics i diagnòstics. Cal abordar 

la compressió de tots aquests fenòmens des de totes aquestes arestes que asse-

nyalava anteriorment: la recessió democràtica, els factors econòmics, geopolítics, 

espacials, racials, generacionals i també de gènere.

Un altre fragment del llibre de Blom ajuda a entendre el que està succeint en l’ac-

tualitat des de la perspectiva del gènere: “No era fàcil ser home el 1914”, deia. “Les 

formes tradicionals de la masculinitat i les jerarquies socials s’havien vist soscava-

des per la industrialització i la urbanització.” Els sona? “Les noves feines i ocupa-

cions eren difícils de conciliar amb les idees de les generacions anteriors respecte 

del que representava la virtut masculina.” És a dir, que les noves ocupacions, per 

exemple, un oficinista modern, certament deixaven de reflectir la imatge de virili-

tat que havia predominat durant els anys d’educació. Moltes feministes, en refe-

rir-se a aquests oficinistes, en parlaven com a “taüts de la masculinitat”. 

Per això, aleshores com ara, totes aquestes revolucions silencioses que tenen a veu-

re amb canvis progressius, pacifistes, cosmopolites, multiculturals… van ser fenò-

mens que van contribuir a fer tremolar la identitat del que significava ser home, 

ser ciutadà o ser treballador. Fins a quin punt totes aquestes transformacions que 

estem vivint actualment no han contribuït a una situació semblant? Aquestes iden-

titats perdudes van aconseguir afirmar-se amb l’esclat de la guerra. Em sembla que 

la metàfora de la guerra, en aquell moment, seria el que ha simbolitzat l’arribada de 

Trump al poder. Trump ha estat saludat com una oportunitat. Representa tot el que 
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es percep com a destrucció de velles formes d’autoritat, incloent-hi les de gènere, 

de vincles de pertinença i d’humiliació derivada de frustració d’expectatives, sobre-

tot a partir de processos de globalització. En aquest sentit resultava commovedora 

l’explicació d’Obama: n’atribuïa el triomf a l’irresistible argument d’estar disposat 

a fer-ho saltar tot per l’aire. Em demano en quina mesura aquest argument també 

serveix per explicar el Brexit o les eleccions presidencials franceses. 

Tot i que la tesi dels perdedors de la globalització es pot matisar amb dades a la 

mà, és oportú vincular aquesta idea de sisme polític amb el declivi econòmic i amb 

les noves inseguretats sorgides entre els que han estat socialitzats en esquemes 

tradicionals de poder i han vist com la seva identitat trontollava. Abans em referia 

a la lluita de baby boomers contra milenials, camp contra ciutat. S’ha vist molt clar 

en el Brexit i en les eleccions britàniques, que van donar un suport ampli a Corbyn. 

S’ha vist molt clar en l’elecció presidencial de Trump. Els fenòmens locals van mar-

cant tendències generals en les successives conteses electorals. 

Què és  popul i sme?

Populisme és una paraula molt esmunyedissa. Jan-Werner Muller inicia l’obra ¿Qué 

es populismo? (2016) dient que no tenim res semblant a una teoria sobre el po-

pulisme. És un terme subjecte a moltes interpretacions. Podríem afirmar, seguint 

Muller, que és “una particular imaginació moralitzadora de la política”. Per què 

moralitzadora? És una forma de construcció de la política basada en una ficció 

maniquea que manté una divisió fictícia entre una elit corrupta (això no vol dir que 

no existeixi) enfront del bon poble. Aquí m’interessa destacar que el populisme no 

és una ideologia sinó una lògica d’acció política. Més important que els continguts 

doctrinals són les fórmules d’acció política, convertides en una acció performa-

tiva. A través d’estereotips que faciliten la construcció d’un nosaltres enfront de 

l’ells (immigrants, classe política). 

Per això es pot parlar d’un populisme de dretes i un populisme d’esquerres. Si els 

continguts ideològics tinguessin un paper rellevant, aquesta distinció no tindria 

sentit. No s’obre a una definició senzilla, a més, perquè hi ha un ús creixent de l’ad-

jectiu populista com a arma de desqualificació política, es fa servir libèrrimament 
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per referir-se a líders i a partits polítics i perquè gairebé tota manifestació d’afalac 

al poble s’acaba catalogant com a populista. És un fantasma que amb prou feines 

es deixa atrapar. 

Als anys seixanta, Isaiah Berlin parlava de la síndrome de la Ventafocs: hi ha una 

sabata, la paraula populisme, per a la qual en algun lloc hi ha d’haver un peu. El 

príncep està sempre deambulant amb la sabata i tenim la seguretat que en algun 

indret l’espera un peu anomenat populisme pur. Tots els altres populismes són des-

viacions sobre aquest, però en alguna part sotja el populisme de debò. Anem a 

veure fins a quin punt el que tenim actualment són manifestacions de populisme 

pur o són variacions sobre el tema.

El que avui ens sorprèn és que hagi aconseguit triomfar a les democràcies més 

antigues del món: Gran Bretanya i els Estats Units. Quins elements del panora-

ma polític estan ocupant? De quina manera la lògica populista està colonitzant la 

lògica liberal tradicional? L’objectiu fonamental del populisme clàssic és el retorn 

a la comunitat fraterna i cohesionada, amenaçada per la transformació social. És 

una tornada al passat que s’idealitza. Respon a transformacions socials brusques: 

industrialització, modernització, globalització, robotització, migracions… Enfront 

de tot això, reclamen la necessitat peremptòria de reaccionar. Aquesta reacció 

respecte del que està ocorrent adopta caires dramàtics. El seu estil comunicatiu 

està impregnat de negativitat i d’un esperit tràgic. Clama per la restauració d’un 

ordre de convivència cultural i política enfront d’un ordre que es considera sub-

vertit. Una de les reverberacions electorals de Le Pen era “tornar a posar França 

en ordre”. Tal afirmació implica que hi ha una França vertadera, que està sent vul-

nerada i saquejada. Es basa en un nosaltres homogeni i disciplinat, i en l’exclusió 

del que és diferent i del mestissatge. 

La paradoxa és que aquesta autoafirmació nacionalista es fa a costa d’instrumen-

talitzar el republicanisme francès, que va néixer amb vocació universalista. El que 

fa Le Pen és recórrer a aquests valors per ordenar la república, amb la qual cosa 

deixen de ser universals. El laïcisme, per exemple, ocupa el lloc del clericalisme i 

es converteix en la nova religió de l’estat. És un moviment narcisista que busca 

l’autenticitat que hi ha en nosaltres i l’expulsió del que vulnera aquesta puresa. 

És una conseqüència de la por de la pèrdua de poder, d’autoestima i d’identitat 
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derivada dels processos contemporanis que tenen a veure amb la globalització. El 

poble és el concepte central. És molt difícil d’especificar. Seria l’homogeni que pa-

teix la negativitat del moment i es veu més afectat per la nova situació. Que es veu 

contaminat pel que és estrany: els immigrants, les elits o totes dues coses. Perquè 

qualli el subjecte totalitzador del poble cal buscar aquest antagonista.

Antagonisme maniqueu 

El populisme es construeix sobre una mania persecutòria, sobre un antagonisme 

maniqueu. Sempre es construeix a través de la polarització. La visió moralitzadora 

de la política acaba colonitzant la resta del debat polític. La distinció, en el debat 

polític, es fa entre bé i mal. Es dota d’un valor moral superior la part suposadament 

agreujada mentre que es denigra i es culpabilitza qui està provocant l’ofensa. El 

populisme nega la visió pluralista de la democràcia. El discurs, basat en la ràbia, és 

profundament simplificador. Simplifica la idea de poble i simplifica les propostes 

polítiques específiques. Com he dit, no hi ha un programa polític: és retòrica basa-

da en eslògans. Els mitjans de comunicació tradicionals i, en particular, la premsa 

són objecte de l’atac d’aquesta política.

El populisme opera a través de tres simplificacions: una simplificació política, una 

simplificació procedimental i una simplificació del que s’entén per llaç social. Es 

diu que el sistema representatiu aliena el poble i que està corromput estructural-

ment pels polítics. La paradoxa és que, al mateix temps que es refusa la dimensió 

representativa de la democràcia, només ells s’arroguen la legitimitat de ser els 

autèntics representants del poble. Apareix així l’home-poble, l’home-massa que 

interpel·la la gent i que s’arroga la capacitat de representar-la totalment. Hi ha un 

rebuig dels poders intermedis del poder democràtic liberal, poders impersonals 

sense els quals la dimensió participativa de la democràcia tampoc no seria possi-

ble. S’incorre en dues fal·làcies: pensar que tenir preferència política implica tenir 

un judici polític (defensar la teva posició política amb arguments i escoltar altres 

arguments). 

La segona fal·làcia és assumir que votar és el mateix que tenir veu quan, general-

ment, en aquests processos participatius (per exemple, el referèndum d’Erdogan 
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per a la reforma constitucional) el que es fa és dissoldre la veu dels participants en 

interessos encoberts d’un líder. El contrari a la representació no és la participació, 

sinó l’absència de representació. En la democràcia representativa l’exclusió pren 

primer forma de silenci. Una deixa de ser escoltada perquè no compta propor-

cionalment. Les dimensions de la democràcia són: deliberativa, representativa i 

participativa. Sense aquestes tres dimensions la democràcia no funciona. 

La tercera simplificació populista té a veure amb l’enteniment del que significa el 

llaç social. El que construeix la cohesió social en una comunitat no és la cohesió 

social sinó la qualitat interna de les relacions socials. Això s’aconsegueix amb pro-

tecció i amb distribució, que porta a la solidaritat. Quan la solidaritat desapareix 

s’acudeix a la identitat per configurar aquest llaç social i es produeix la fractura, 

perquè la identitat sempre es defineix en sentit negatiu i provoca l’estigmatització 

dels que s’exclouen de la identitat del nosaltres.

On operen? Des del 1960 el percentatge de vots en parlaments europeus a par-

tits populistes s’ha duplicat. Des del punt de vista qualitatiu és un ascens encara 

més rellevant. S’han reconfigurat els sistemes de partit tradicionals a les nostres 

democràcies i s’ha reconfigurat l’espai ideològic dels partits tradicionals, fent que 

aquests partits tradicionals assumeixin les prerrogatives d’índole populista. No se 

circumscriuen a una sola regió, apareixen en països rics: a Noruega o Finlàndia, 

per exemple. Al cor d’Europa, a França. Als països de l’est d’Europa. No és una 

conseqüència de la crisi que pateix Europa des del 2008. Són un epifenomen més 

profund que té a veure amb la crisi de la democràcia mateix.

Contra  l ’e s tab l i shment

La majoria d’aquests populismes es basen en una impugnació de l’establishment 

polític. També es denuncia la incapacitat de les forces polítiques tradicionals per 

presentar-hi alternatives. Els partits tradicionals deixen de poder distingir-se 

els uns dels altres i els partits populistes s’erigeixen com l’alternativa enfront 

de l’statu quo. El problema és que esta retòrica moralista anti-establishment es 

contesta des d’un registre també moralitzador que impedeix baixar a l’arena del 

combat polític. 
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Els partits tradicionals s’han estimat més portar la lluita contra el populisme al 

terreny de la confrontació moral i, en lloc d’oferir propostes socioeconòmiques i 

democràtiques, han optat per una actitud defensiva, dient que ells no són populis-

tes. Aquesta actitud reactiva és un dels perills als quals ens enfrontem. En el fons 

de tot això hi ha tres preguntes: com es recupera una narrativa de progrés? Sobre 

quins valors s’ha de fonamentar el polític per vocació, enfront del polític-massa? 

Com cal parlar a la ciutadania? La narrativa de progrés ja no es pot vincular al 

creixement econòmic. El discurs del progrés passa per un aprofundiment demo-

cràtic. Cal repensar la relació governants-governats a través de l’escolta, a partir 

de les virtuts del polític, de la idea de confiança, que ha estat esborrada pel polític 

seductor. La idea de responsabilitat, rendició de comptes, exemplaritat. Cal fer 

llegible l’activitat dels polítics i recuperar el parlar veraç (quan es fa servir per a 

tot, la paraula democràcia ja no vol dir res).

L’espai públic s’ha fragmentat, s’han perdut els consensos bàsics. S’ha passat d’una 

societat de masses a una societat d’eixams en què han perdut les regles del joc 

de la discussió racional. Sorgeixen quatre conceptes. Balcanització: tendència a 

consumir notícies modelades d’acord amb preferències polítiques preexistents. 

Postfactualisme: la tendència per la qual els fets perden força persuasiva enfront 

de les emocions i les creences. Fake news i teories conspiratòries. Postcensura: res-

tricció no reglada de la llibertat d’expressió provocada per l’agressivitat amb què 

molts usuaris es condueixen a les xarxes socials, que creen espirals de silenci. Des 

de l’any 2006 s’ha debilitat el govern democràtic arreu del món. S’ha aturat la ter-

cera onada democràtica i s’ha reduït la qualitat i l’estabilitat de la democràcia en 

països emergents com Turquia i en alguns països occidentals com ara Hongria o 

Polònia. La democràcia atenenca només va durar setanta anys i hi ha el risc que 

torni a succeir.

Populisme
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Estem parlant d’una categoria extremament recent en l’ús polític. Per què ara 
aquesta paraula? Té a veure amb la desaparició de la classe obrera com a agent 
polític de canvi?

L’aparició del populisme té a veure amb la dissolució dels subjectes polítics tra-

dicionals. S’ha produït un exhauriment de les narratives tradicionals, dels relats 

tradicionals, en un moment en què tot és més complex, amb la globalització que 

ha desestructurat mercats de treball, i categories i identitats del que significava 

ser treballador, del que significava ser ciutadà. Ara mateix no hi ha una cate-

goria que realment aconsegueixi descriure la posició objectiva que un ocupa 

en l’estructura social. Els partits populistes manegen la categoria de subjecte 

evident, que és el poble.

Ha situat Macron en l’origen del marc del populisme, per la manera com ha saltat 
al poder. El primer que fa és una reforma laboral molt dura i abaixar impostos als 
que tenen més. Si la dreta francesa s’està desplaçant al model de Marine Le Pen, 
què queda? Un partit socialista inexistent com a únic espai democràtic legítim? 

Aquest és un dels aspectes que subratllava en relació amb les transformacions 

qualitatives. Moltes vegades el terme populista serveix per blanquejar la imatge. 

Pensem en Le Pen: la tradició de Le Pen és obertament feixista. El perill no és tant 

que apareguin forces d’aquesta índole com la incapacitat per desactivar aquestes 

propostes polítiques i l’impacte que tenen sobre les agendes polítiques tradicio-

nals que tenen a veure amb l’assumpció de prerrogatives d’aquest segell.

Preguntes  del  públ ic
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D i l l u n s  1 2  d e  f e b r e r  d e  2 0 1 8

Els anys del vertigen del segle xx
Cicle Les Bases Culturals i Socials de l’Europa Actual, organitzat per l’Escola 

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

“ E s t e m  v i v i n t  c a n v i s  e n o r m e s 
s e n s e  e n t e n d re ’ l s ”

Philipp Blom, historiador especialista en història moderna, autor d’Años de 

vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914 i La fractura. Vida y 

cultura en Occidente 1918-1938

Imaginin-se que no sabessin el que va ocórrer entre el juny del 1914 i el 1918. 

Què pensarien de l’època compresa entre els anys 1900 i 1914? Estem acostu-

mats a veure-la com un temps que ens va portar a la catàstrofe. Una catàstrofe 

que ens sembla tan innecessària i que va ser tan sobtada. Quina en va ser la raó? 

Diem: el militarisme alemany, l’imperi habsbúrgic en decadència… És una manera 

molt unilateral de veure les coses. Es parla, d’altra banda, d’un temps meravellós, 

assolellat i estable: els últims bons anys abans que tot s’esgarriés. Però si analit-

zem cartes i diaris de l’època descobrim una època en la qual tot explota, en què 

s’havia perdut qualsevol possibilitat d’orientació. Sona familiar, oi? Era una època 

inestable, un període de temps en el qual, per primera vegada en la història de la 

humanitat, la cultura i la producció massives es van introduir en la vida de la major 

part de les persones.

La gent vivia en diferents èpoques, o segles, en funció de si vivia en un poble petit 

de l’interior o en una metròpoli. Però hi havia un sentit de dinamisme: l’Exposició 

Universal de París del 1900 va rebre cinquanta milions de visitants. No són els 

bons temps de carrosses de cavalls i tardes assolellades tranquil·les: és una època 

de cultura massiva. Els diaris tenien més d’un milió d’exemplars de circulació. Cen-
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tenars de milers de persones anaven de vacances en tren i feien servir els trens de 

rodalies. La publicitat va començar a ser important. Tots els grans clubs de futbol 

es van fundar en aquesta època. Es va crear una cultura de masses populars. En-

tre el 1890 i el 1920 van aparèixer el cinema i la música gravada… Cinemes per 

a quatre mil persones: tothom volia veure la mateixa pel·lícula. Una experiència 

que, per primera vegada, era una experiència repetida. Podies sentir Caruso can-

tar una ària des de qualsevol lloc del món. 

El  preu dels  canvis  socia l s

Va ser una època de noves experiències. Però quan les coses canvien tan rà-

pidament això té un preu. Canvia la percepció del jo que tenen les persones, 

canvien els seus sentiments... Les dones s’aixequen en massa: volem votar. Les 

sufragistes tenien idees que semblen del 1970: hem de separar el sexe de la 

reproducció, volem ser iguals que els homes. Una dona important, a Viena, Rosa 

Mayreder, deia que les oficines són taüts de la masculinitat, perquè abans, si 

volies ser pagès o soldat, físicament havies de ser molt fort. Però si treballes en 

una oficina i respons el telèfon, una dona o un nen poden fer la mateixa feina. 

Quin és ara l’objectiu de la teva masculinitat? Els homes senten una gran an- 

sietat i volen retenir la seva masculinitat. És el primer moment en què els homes 

comencen a fer body building, a aixecar peses. És l’època en què porten grans bi-

gotis i desfilen amb grans uniformes. Va ser la primera vegada que els científics 

homes van mirar de trobar una raó científica del fet que les dones eren inferiors 

físicament als homes. 

Les coses canvien a causa de la tecnologia. Aquí veig alguns paral·lelismes. És una 

època de vertigen, de velocitat, de desenvolupaments molt ràpids, que deixen 

molta gent enrere, una època de grans disrupcions socials. Les desigualtats socials 

creixen de manera exagerada. És un altre tema que té una ressonància a la nostra 

època: els rics eren cada vegada més rics, i els pobres eren cada vegada més po-

bres o es mantenien en la pobresa. 

Una parella que vivia a París el 1900; l’home, diguem-li Pierre, procedia d’una re-

gió protestant de França, el Llenguadoc. Els seus pares produïen vi. Però amb la 
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industrialització les vinyes no donen per mantenir tots els germans i se’n va a Pa-

rís. Allà coneix una noia de la Bretanya, la Marie, catòlica. S’han de construir d’una 

manera diferent. Venen de regions diferents, treballen en fàbriques diferents, te-

nen religions diferents. Han de triar com pensen viure. 

Els retrats cubistes de Picasso representen molt bé els homes i les dones d’aques-

ta època, construïts a còpia de fragments. Nosaltres vivim en un món semblant: 

aprenem molt de les nostres famílies, però també hem de prendre moltes deci-

sions sobre qui som i qui volem ser.

El  segle  xxi  des  del  futur

Quins aspectes de la nostra època cridaran l’atenció als historiadors del futur? Un 

historiador, cap al 2070, no ha viscut la nostra època, però mira enrere. Alguns 

aspectes el sorprenen. Per exemple: cada any dels primers 15 o 16 anys del segle 

xxI es va batre un rècord. Més tempestes, més sequeres, estius més llargs, hiverns 

més càlids. La gent no s’adonava que s’estava produint un canvi climàtic tremend? 

No hi havia científics? Per què no hi van fer res? Això canviaria el mapa del món, 

físicament, perquè les costes canviarien i també perquè es produirien grans movi-

ments poblacionals provocats per aquest canvi climàtic. Àrees enormes es torna-

rien àrides i la gent no podria viure de l’agricultura. Sabien que tot això passaria, 

per què no hi van fer més?  

Als supermercats i a les benzineres, la gent no interactuava amb altres persones: 

només amb màquines. Per què no van reflexionar seriosament sobre això? Per què 

no es van plantejar què passaria quan la major part de la feina ja no la feien els hu-

mans? Què ocorre en una societat així? Com funcionarà? Com viurà la gent? Com 

consumiran i d’on obtindran les persones el seu sentit d’utilitat social, quan la fei-

na ja no els paga la vida? Això ens porta a una similitud entre el 1900 o el 1914 i el 

món actual. Estem vivint canvis enormes sense entendre’ls. 
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Violència  i  cr i s i  de ls  refugiats

Al llibre La edad de la ira, l’historiador Pankaj Mishra sosté que la violència de la 

Primera Guerra Mundial no va ser un accident: formava part del joc. De la ma-

teixa manera que la fricció genera calor, aquest canvi provoca violència. Podríem 

al·legar que hem viscut setanta anys de pau i prosperitat a Europa. Però hi ha una 

resposta a aquesta observació: els països occidentals han tingut molt d’èxit a l’ho-

ra d’empènyer aquesta violència fora dels seus horitzons. Des del 1945, Europa 

i els EUA han lliurat guerres molt cruels fora de les seves fronteres, a l’Iran o a 

l’Afganistan. Hem netejat els nostres rius i l’aire, però no els rius i l’aire d’altres 

indrets, d’on obtenim les nostres matèries primeres i on la indústria produeix els 

nostres béns de consum. A Europa hem arribat a un nivell notable d’igualtat social, 

però hi ha esclavitud pràcticament a tot arreu. Senzillament són fora dels nostres 

horitzons i no els podem veure. 

La crisi dels refugiats és la conseqüència del fet que, a causa d’internet, els més 

pobres del món han tingut el valor de prendre decisions sobre les pròpies vides. 

Els viatges han baixat de preu i tenim aquests problemes al pati del darrere de 

les nostres societats. Els refugiats en si no són un problema, però representen 

aquests problemes. No ens agrada haver-nos d’afrontar al fet que la nostra pau i 

la nostra seguretat es basen en el fet que altres no tenen aquesta pau i aquesta 

seguretat. Aquest fenomen és nou.

Cap al 1900 el rei Leopold de Bèlgica tenia una possessió personal, el Congo Belga. 

Allà, amb l’objectiu de finançar-se una vida luxosa, recollia el cautxú per atendre una 

nova demanda sorgida de la fabricació massiva d’automòbils. També els preserva-

tius, que eren un producte que es començava a fer servir massivament, es fabrica-

ven amb aquest cautxú galvanitzat. Leopold de Bèlgica va guanyar molts diners. El 

cautxú creixia a la jungla. Per obtenir-ne havies d’enviar gent a la jungla, d’on segura-

ment no en tornarien. Anaven pels pobles, disparaven i cremaven l’aldea. Retenien 

les dones i els infants, per seguretat. D’aquesta manera, el rei Leopold de Bèlgica va 

matar deu milions de persones al Congo Belga. D’això, no se’n parla. No s’ensenya 

a les escoles de Bèlgica. Encara hi ha estàtues dedicades a Leopold de Bèlgica. Una 

cosa positiva: actualment un genocidi d’aquesta magnitud no seria possible sense 

que la premsa en parlés, sense que les ONG hi intervinguessin. 

Philipp Blom
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Una nova era  del  vert igen

Estem vivint una nova era del vertigen en què els canvis es produeixen d’una ma-

nera molt ràpida. Els soldats de la Primera Guerra Mundial van aprendre que un 

cos humà no podia anar més enllà de les màquines. Anaven a la guerra amb la idea 

de provar la seva masculinitat, però morien per gasos i trets llunyans de màquines, 

bateries d’artilleria que estaven situades a vint quilòmetres, metralladores... No 

importava qui era valent, qui era covard, catòlic o comunista. A tots els matava la 

mateixa arma. 

La resposta va ser crear un home nou, associat a la idea de màquina. Un home 

robot: un home màquina en la gran maquinària del comunisme, per exemple, o la 

reencarnació dels grans herois del passat, en el cas del nazisme i del feixisme. De 

vegades es pensava fins i tot com una fusió amb les màquines mateix. Hi ha una 

obra de Luigi Pirandello, Shoot!, que descriu un fotògraf que va a tot arreu amb la 

càmera. Diu: “Jo ja no soc més que el trípode d’aquesta càmera, que grava per mi, 

jo hi veig a través i m’he convertit en part d’ella.”

Avui correm el risc de ser substituïts per les màquines. És un tema que ens amoï-

na, a molts de nosaltres. Fins i tot el fet que les màquines ens substitueixen parts 

del cos. Ens demanem quan començaran els robots a ser una mica més intel·li-

gents que nosaltres. Ja no ens necessitaran, com nosaltres els necessitem a ells? 

Hi ha persones que diuen que això no passarà mai. 

Una altra diferència entre el 1900 i el 2018 és que la indústria aleshores era més 

contaminant del que ho és ara. Els cotxes eren molt més bruts, però n’hi havia 

molts menys. Avui, per primera vegada en la història de la humanitat, hem adoptat 

una posició en la qual, com a espècie, podem cometre un error que només es pot 

cometre una vegada. Com podem gestionar el canvi tan ràpid al qual ens condueix 

la producció de masses, la digitalització o la tecnologia? La resposta és força des-

coratjadora: mai més no tornarem a ser rics, mai no estarem tan segurs com ara. 

No hi ha més futur que esperar que el present perduri. No volem un gran canvi: 

volem mantenir el que tenim ara. El problema és que, amb el canvi climàtic i la 

digitalització, això no és una opció. Podem mirar de fer surf sobre aquesta onada 

del canvi o que ens passi per sobre. Però no podem dir: “Això no ens interessa, grà-
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cies.” Abans de deprimir-nos hauríem de dedicar almenys cinc minuts a reflexionar 

sobre com podria ser possible això. 

Simplement els voldria dir que la trampa filosòfica més gran en què podem caure, 

i en la qual tots caiem, és pensar que les coses són com són perquè han de ser així. 

Perquè és la lògica del mercat o la lògica de la història. Com a historiador crec que 

els desenvolupaments històrics són enormement contingents. Quantes vegades 

depenem de la probabilitat de l’aleatorietat d’una persona. Què hauria passat a 

Sud-àfrica després de l’apartheid si la persona que va sortir de la presó després 

de 26 anys no arriba a ser Nelson Mandela, sinó algú desitjós de venjança: hauria 

estat una carnisseria. Sovint la història depèn d’una petita diferència. 

Les nostres economies han de créixer contínuament, i això vol dir que hem de con-

sumir més combustibles d’origen fòssil, produir més diòxid de carboni i enviar-lo a 

l’atmosfera. Fabricar més coses que no necessitem de debò. No hi ha una manera 

més intel·ligent d’actuar? Crec que està bé tenir coses bones. La gent sempre ho 

voldrà: forma part de la naturalesa humana. Però el consum s’ha convertit en un fet 

religiós i és un problema. El 1914 la indústria americana havia desenvolupat unes 

possibilitats tan enormes que tenien por que es col·lapsés en temps de pau. L’exèrcit 

té un gran avantatge: compra moltíssimes coses, les trenca immediatament i n’hi 

calen més. Van anar a buscar un publicista de Nova York que es deia Edward Ber-

nays. Era el nebot de Sigmund Freud! I havia llegit les obres del seu oncle. Si no tens 

els consumidors per als teus béns, els has d’inventar. Hi ha dues maneres de fer el 

màrqueting d’un cotxe. Pots dir a una persona: compra aquest cotxe perquè és molt 

sòlid i molt ràpid. O pots dir: compra aquest cotxe perquè et farà més masculí, et 

convertirà en la persona que vols ser. Compra aquest pintallavis i et convertiràs en 

una dona de debò. És un acte de comunió i de transsubstanciació. 

Si volem formar part d’aquest món, ens hem d’integrar en aquest acte de comunió 

que significa comprar coses. Ens cal, aquest acte de comunió? El tema és que aquest 

sistema realment ja no funciona. La societat està dividida entre els que tenen 18 

texans i les persones que no se’ls poden pagar i senten que aquesta part del paradís 

està tancada. Potser hauríem de definir la nostra comunió d’una manera diferent. 

Ja no ens guanyarem la vida amb la feina. Potser el respecte ja no s’aconseguirà a 

través del consum sinó sent útils. Això podria ser un començament. 
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No es tracta de fer penitència i d’aturar-ho tot, però el món està constituït amb 

diferències minúscules que marquen unes diferències enormes. Fa dos anys, a la 

Gran Bretanya van introduir un càrrec de 5 cèntims per a cada bossa de super-

mercat. Al cap de 18 mesos van trobar que s’havien venut 9.000 milions de bosses 

de plàstic. Aquest és el resultat d’una petita decisió trivial. Crec que es poden can-

viar les societats, sense crear societats radicalment diferents, podem ser socie-

tats modernes i avançades científicament, amb economies saludables, amb un bon 

nivell de consum, però que puguem trobar diferents prioritats a les nostres vides.

Les visions del futur del final del segle xix i començament del xx es construïen a 
partir de la utopia. Al final del segle xx i començament del xxi es fa a partir de la 
distopia: es dona per entès que anem a un món pitjor… És millor tenir una pers-
pectiva distòpica o una perspectiva utòpica que va acabar de mala manera?

Des d’un punt de vista pragmàtic podríem dir que si comences per la utopia i no 

obtens tot el que vols acabaràs en frustració. I si penses en una distopia i no acaba 

fatal pensaràs que has aconseguit alguna cosa. Però crec que ens cal esperança, 

alguna cosa que ens il·lusioni, creure que el millor que podem aconseguir no 

és tan sols la supervivència física. Al començament del segle xx es creia que 

amb la ciència i la tecnologia es podia resoldre tot. El progrés! Ara ja no ho 

creiem. Som com una persona que pren un medicament molt potent i li sembla 

que funciona. Però els efectes secundaris són terribles. El nostre problema 

principal són els efectes secundaris de la industrialització i del progrés tec-

nològic. Cal trobar-hi respostes. I sense modificar el nostre comportament no 

ho aconseguirem.

Preguntes  del  públ ic
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El primer món democràtic s’està decantant cap a l’extrema dreta.  
Com veu aquesta deriva? 

Hi ha dues pulsions, aquí. La primera és: hem entès que les coses no milloraran 

i volem mantenir fora tota aquesta gent que és diferent que nosaltres. La sego-

na encara és més fonamental i no és fàcil de descartar: les persones que voten 

els partits d’extrema dreta o populistes podries dir que són estúpides, poc for-

mades, a les quals el món modern ha deixat enrere. Però si mires l’anàlisi dels 

vots t’adones que no és així: és gent de classe mitjana amb vides molt dignes i 

decents. Els salaris dels treballadors qualificats s’han estancat des dels anys 

vuitanta, mentre que les cinc-centes persones més riques del món s’han fet tres 

vegades més riques. El consens de les nostres democràcies era que si treballes 

durament pots millorar la vida. Això ha canviat. La gent considera que no és just. 

Si aquest sistema no em funciona: per què no en busco un de diferent? És una 

qüestió de psicologia humana. És molt més fàcil empatitzar amb el discurs de 

l’extrema dreta, que és inhumà i que, a més, no resol el problema.  

Creu que les màquines poden acabar pagant la Seguretat Social? 

La resposta és sí, i això és part de la solució. Una de les poques idees en les quals 

els economistes de dretes i d’esquerres estan d’acord és en el tema del salari 

universal. Per a l’esquerra és una tema de justícia social. Per a la dreta és una 

qüestió de supervivència del sistema: com pots vendre res si no hi ha consumi-

dors? Els robots pagaran la Seguretat Social i moltes altres coses, i mentre no 

tinguin autoconsciència, ho faran sense queixar-se.

Preguntes  del  públ ic
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Cicle Elements per a un nou Model Socioeconòmic, organitzat pel Club de 

Roma i l’Obra Social ”la Caixa”. 

Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
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“El  món pol í t ic  no ha  integrat  que 
combatre  la  corrupció  és  un mit jà 
per  aconseguir  una democràcia 
mil lor  i  una societat  mil lor :  no és 
un fet  merament  instrumental”

La corrupció és un dels temes que amoïna més els ciutadans. El desembre del 2016, 

el baròmetre que es promou des de l’Oficina Antifrau de Catalunya ens donava un 

percentatge de percepció ciutadana molt alt: un 74,2 % de la població considera 

que a Catalunya hi ha molta o força corrupció. A Espanya passa una cosa semblant: 

l’última enquesta del CIS indica que aquesta percepció ha augmentat un 3,5 %. 

No és un fenomen que afecti exclusivament la nostra societat. Al Congrés Interna-

cional d’Història de la Corrupció que es va celebrar a Barcelona els mesos de no-

vembre i desembre del 2017, es parlava d’antecedents molt remots, i si llegim una 

mica la literatura que hi ha sobre això, veiem que la corrupció es remunta a l’antiguitat.

Una de les característiques que tenim a Espanya és que som molt benèvols. Fins 

ara es parlava de caciquisme, clientelisme, tupinada. En lloc de prevaricació diem al-

caldada, que és una cosa menor. No tenim la consciència explícita del que el prefaci 

de la Convenció de les Nacions Unides qualifica com a “aquest fenomen maligne 

que es produeix a tots els països: grans, petits, rics i pobres”. 
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Què és la corrupció? N’hi ha diferents definicions. Socialment, es fa servir amb un 

sentit molt extensiu. Des d’una perspectiva més clàssica és l’abús de poder en be-

nefici privat: l’abús en l’exercici de les funcions públiques contra l’interès general. 

Els anglosaxons parlen de petita i gran corrupció. Nosaltres parlem de corrupció 

episòdica o sistèmica, pública o privada. 

L’estat exerceix dues funcions. La primera, una funció de govern: la decisió i la defi-

nició sobre polítiques públiques. La segona, de caràcter administratiu: quan s’apli-

quen aquestes polítiques públiques. La corrupció pot existir en l’una o en l’altra. 

Perseguir la corrupció no és un fi en si mateix: és un mitjà per aconseguir una 

societat més avançada, més eficient i social. La corrupció mina la confiança en les 

institucions i té un cost cultural, social i econòmic: un bilió sis-cents setanta mi-

lions d’euros anuals arreu del món (el 2 % del PIB mundial). Des del meu punt de 

vista, dona peu a la violació dels drets humans (si no l’afecta de manera directa), 

perquè afecta el dret a la igualtat i la no-discriminació. Cada vegada que es pro-

dueix una actuació de l’Administració de manera corrupta, hi ha ciutadans discri-

minats. Cada vegada que es paguen comissions en un contracte, per exemple, en 

polítiques de salut, es produeix una detracció d’un capital que estava destinat a 

l’interès general.  

Oficines  ant i frau

La Convenció de les Nacions Unides del 2003 és la primera normativa internacio-

nal amb una visió global sobre la corrupció. Des de dues perspectives: preventiva 

i reactiva. Vull subratllar l’aspecte de la prevenció. És la primera vegada que s’es-

tableix la necessitat que els estats creïn oficines antifrau. Un altre tema és que un 

estat que ha signat aquesta convenció no hagi establert cap autoritat en aquest 

sentit. L’Oficina Antifrau de Catalunya, creada el 2008, va ser la primera d’Espa-

nya. El 2017 es va crear la de València. A les Balears es troba en una situació molt 

incipient. La Comunitat de Madrid també comença ara. Però l’Estat espanyol, que 

és qui ha signat la Convenció, no hi ha fet absolutament res. Hi ha una proposició 

de llei, però l’ha fet un partit polític, no sorgeix de l’Executiu. 
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Una de les qüestions més interessants són els entorns de la corrupció. La corrupció 

es produeix en un entorn públic o en un entorn privat i és igualment lesiva en un i 

en l’altre. La lluita contra la corrupció és una, no són moltes. Això és part del pro-

blema: en funció dels sectors podríem assenyalar una estratègia o una altra, però 

cal tenir una visió global del que significa i, sobretot, del que s’ha de fer. 

Sovint, la separació entre corrupció pública i corrupció privada no vol dir gaire. 

La definició que acabo de fer (“l’abús del poder públic per a un benefici privat”) ja 

inclou l’aspecte privat a la definició mateix. Si ens referim a la corrupció que s’està 

produint en entitats i empreses de caràcter estrictament privat, quan fan suborns 

en altres països, per exemple, també hi ha un perjudici de caràcter públic.

Compl iance  i  integr itat

En relació amb les empreses es parla sovint de compliance: un conjunt de procedi-

ments i bones pràctiques adoptats per les organitzacions per identificar i classifi-

car els riscos operatius i legals als quals s’enfronten i establir mecanismes interns 

de prevenció, gestió, control i reacció enfront d’aquests mateixos riscos. 

A la nostra oficina ens agrada més parlar d’integritat que de compliance. No és el 

mateix, ni molt menys. És cert que el terme integritat ja ha estat assumit en l’àm-

bit públic. L’OCDE, en una resolució del Consell d’Integritat Pública del gener del 

2017, en dona una definició que té a veure amb l’adherència amb els valors ètics 

compartits, principis i normes d’interès públic. Un dels autors de referència en 

aquests temes diu en un dels seus llibres: “El funcionari públic, quan pensa en si 

mateix, comet un greu error, perquè està obligat a pensar amb els criteris i els 

valors de la institució.” 

La lluita contra la corrupció privada, tal com s’està plantejant, té un inconvenient: 

es planteja sense cap visió global. Al nostre país ens falten plans d’integritat, no 

tan sols plans contra la corrupció. I aquest és el problema de la compliance: que 

és defensiva. Quan va aparèixer l’article 31 bis del Codi penal, quan es va establir 

la responsabilitat penal de les persones jurídiques, un dels apartats del precepte 

establia que es podia temperar o atenuar la pena si s’havien fet una sèrie d’actua-
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cions per impedir-la. En l’actualitat totes les empreses fan una compliance, però ho 

fan només per evitar que siguin condemnades persones jurídiques amb una res-

ponsabilitat penal. Quan parlem d’integritat parlem d’una altra cosa. No es tracta 

només d’evitar les sancions: volem millorar la cultura de l’organització en matèria 

ètica i de compliment normatiu.

Captura  de  l ’Estat

La corrupció sistèmica i episòdica es pot produir quan es donen molts casos de 

corrupció, potser no gaire grans, però que poden posar en perill el sistema, l’es-

tructura d’un país, d’una societat. Però no és exactament el mateix la corrupció 

que es produeix durant la decisió política que la que es produeix durant l’execució 

administrativa d’aquesta decisió política. Durant la planificació i la decisió políti-

ca de polítiques públiques, l’activitat lesiva contra l’interès general es produeix 

de manera més subtil, però no menys eficaç. És el que denominem “captura de 

l’Estat”. La Comissió contra la Corrupció, que fa els informes per a la Comissió 

Europea i per al Parlament Europeu, parla, amb el mateix sentit, de la “captura del 

Reglament”.

La Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, l’any 2015, va estimar que 

la contractació pública suposava a Espanya el 18,5 % del PIB: 194.000 milions 

d’euros, 4.100 euros per cada ciutadà. Això són molts diners. Si la inversió es di-

rigeix en una direcció o en una altra, la situació canvia radicalment. Doncs sembla 

que no ho tenim del tot clar. L’execució és important, és clar, però jo estic parlant 

del disseny de la política que fan els diferents estats.

L’estructura bàsica del sector públic o privat afavoreix la corrupció o la debilita. 

Si no fem que es redueixin els incentius que permet l’estructura que hem creat, 

l’acció de sancions i oficines antifrau quedarà molt reduïda.

Els en posaré uns exemples. El primer és el que coneixem públicament com les 

“portes giratòries”. Parlem de quan algú que defensa interessos privats entra a 

l’Administració o quan algú que ha estat a l’Administració surt per anar a una insti-

tució d’àmbit privat. El ciutadà pot tenir la percepció que hi ha una confusió entre 
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un interès privat i un interès públic. Com ens podem defensar d’això? Tenim me-

canismes, fins i tot preventius: els conflictes d’interès. Si cada persona que entra a 

l’Administració planteja una declaració d’interessos i una declaració d’activitats, 

podrem preveure, quan hagi de prendre decisions, si hi ha conflicte d’interès apa-

rent o potencial, i el podrem controlar. Que aquella persona no prengui aquella 

decisió i que la prengui algú altre que no tingui aquest conflicte. Això dona molta 

confiança pública.

Un altre tema són els lobbies: grups d’interessos o grups de pressió. Cal admetre 

que en una societat plural com la nostra és desitjable que hi hagi un diàleg en-

tre les administracions públiques i els interlocutors externs. Però de tots i amb 

transparència. Si no es fa amb transparència i no sabem qui hi ha influït tenim un 

problema. Hem de conèixer l’empremta normativa. Saber, de cada norma que es 

promulga, qui hi ha participat i si hi ha aportat documentació. A quins interessos 

respon? Els altres coneixen aquest interès? De les més de 6.700 persones que 

van tenir entrevistes els anys 2016-2017 als tretze departaments de la Gene-

ralitat amb alts càrrecs, es va detectar que 168 corresponien a actuacions que 

responien a interessos privats determinats. Es van agafar cinc casos aleatòria-

ment, i es va poder comprovar que en quatre no hi havia cap referència sobre el 

tema de la reunió.

Finançament  dels  part i t s 

Un punt molt important és el finançament dels partits polítics, que són estructu-

res bàsiques del nostre sistema democràtic. És una de les fonts de desconfiança 

més grans de la ciutadania. La voluntat dels partits polítics de reformar aquesta 

dinàmica no és gaire evident. Tenim un model polític molt professionalitzat. La vin-

culació entre l’activitat política d’un partit i la gestió pública està molt fusionada. 

Des del nostre punt de vista no s’haurien de comptabilitzar càrrecs públics amb 

vinculacions orgàniques als partits polítics. 

Vam iniciar un estudi sobre les fundacions dels partits polítics. A Catalunya n’hi 

ha vuit de registrades. Si comprovàvem entitats que no tenien l’entitat jurídica 

de fundacions i eren d’un altre tipus, n’hi havia moltíssimes que tenien relacions 
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amb els partits polítics. Com vam establir aquesta relació? Amb els mateixos mè-

todes que fa servir el Tribunal de Comptes. Quines persones són dins d’aquesta 

associació, amb càrrecs representatius, i quines eren a les llistes electorals a les 

eleccions municipals? Sorprenentment n’eren moltes. I d’elles havien tingut rela-

cions econòmiques amb molts dels ajuntaments. Sembla allò d’Il Gattopardo: que 

tot canviï perquè no canviï res. Hi ha hagut no sé quants canvis i modificacions en 

la legislació del finançament dels partits polítics, però sempre queden escletxes, 

perquè no canviï res. Ens trobem que els partits polítics retien comptes, però no 

se’ls fiscalitzava. Això passa a Catalunya, però a la resta d’Espanya no és estric-

tament necessari que els partits retin comptes, no és obligatori. Hi ha una gran 

laxitud sobre això. 

Per això parlo de “captura de l’Estat”. La democràcia no és només bon govern. Va 

més enllà de les eleccions. Comprèn plena informació, debat sobre qüestions dels 

diferents grups d’interès, no tan sols els econòmics… Si els grups d’interès poden 

defensar les seves posicions arribarem a acords més estables, més viables, que 

seran assumits per la nostra societat.

La tasca  de  l ’Ofic ina  Anti frau

Finalment, m’agradaria parlar de la lluita contra la corrupció des de la perspectiva 

que tenim a l’Oficina. Crec que al nostre país no hi ha una autèntica política contra 

la corrupció. I, a més, no tenim tradició de polítiques ni de pràctiques preventives. 

El món polític no ha integrat que combatre la corrupció és un mitjà per aconseguir 

una democràcia millor i una societat millor. No és una cosa instrumental, per dir 

que tu lluites contra la corrupció o per tirar-ho per la cara a un altre que no ho fa. 

Per això les manifestacions que tenim de lluita contra la corrupció són molt defi-

cients i, a més, disperses. 

Quan es parla de les agències anticorrupció, la de Catalunya n’és la degana, se’ns 

reconeix l’experiència. Els directors d’altres agències venen aquí per saber. La nos-

tra, com les altres, és instrumental. És una eina per lluitar contra la corrupció. Amb 

aquesta eina no se soluciona tot el problema, ni molt menys, perquè falta un pla 

general, que ens coordini a tots: des del Ministeri Fiscal fins a les oficines antifrau. 
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Hem patit una crisi financera molt important que s’ha resolt amb ajustos, però sen-

se una política contra la corrupció. La societat hauria agraït actuacions en aquest 

sentit. Aquesta és una de les raons per les quals es demana responsabilitat a les elits 

polítiques. Cal un lideratge fort. I canviar els factors estructurals que afavoreixen la 

corrupció. Un escàndol pot ser un catalitzador, però tard o d’hora s’esgota. 

L’Oficina és una institució dirigida per preservar la transparència i la integritat de 

les administracions i del personal al servei del sector públic de Catalunya per mitjà 

de la prevenció i de la investigació de casos concrets. Ho subratllo perquè no totes 

les agències tenen funcions d’investigació. 

És una institució d’adscripció parlamentària independent, té una autonomia pres-

supostària. El director és nomenat per una majoria de tres cinquenes parts del ple 

del Parlament. Hi ha causes taxades de cessament i un règim estricte d’incompati-

bilitats. El nomenament és per una durada màxima de nou anys. 

Des del punt de vista de la prevenció, tenim una màxima: acceptem que sempre 

que hi ha accés a recursos públics, econòmics, materials o personals, i algú tingui 

capacitat de decisió, hi ha risc que algú s’aprofiti d’aquesta situació de poder per 

a un benefici privat i no per a un interès general. Partint d’aquest precepte, hem 

estructurat el sistema d’integritat de les institucions públiques en quatre eixos: 

1.  Guia i orientació a les persones, per fomentar lideratges ètics i codis 

de conducta. 

2.  Professionalitat de la gestió de béns i serveis, planificació, avaluació i 

prevenció a través de la identificació, l’anàlisi i la gestió de riscos. 

3.  Mecanismes de detecció i resposta. Això té a veure amb els canals de 

denúncia, auditories, controls interns, règims sancionadors… 

4.  Prestació de serveis: recomanacions, formació, al·legacions a normes, 

assessoria, consultes, etc.

La investigació és l’admissió de denúncia sobre casos concrets. Es basa en prin-

cipis com la confidencialitat o l’anonimat. Des del 2016, quan vaig agafar-ne la 

direcció, s’admeten denúncies anònimes. Tot i que hi ha veus crítiques respecte 

d’aquesta situació, vaig pensar que no hi havia cap raó per no admetre-les. 
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Hem posat en marxa un sistema de codi obert amb el qual es pot fer la denúncia 

anònima per internet sense que quedi cap rastre de qui l’ha fet. Aquest sistema 

permet la bidireccionalitat, però si ens arriba la denúncia i n’hi ha elements objec-

tius, s’acreditarà per si mateixa, no ens cal saber qui ha cursat la denúncia. Una al-

tra qüestió és que si posteriorment s’ha de passar a un àmbit judicial es produiria 

un problema d’identificació. 

De totes les denúncies es fa un judici de versemblança i si no se supera s’arxiva. Si 

el judici és positiu es passa a un àmbit d’investigació. Els resultats poden ser diver-

sos. Es pot traslladar a l’àmbit judicial o a l’entitat administrativa competent per 

executar la sanció. No tenim potestats sancionadores. Acabem amb informes rao-

nats, instant l’autoritat que correspongui a la correcció de les actuacions o també 

pot ser que la causa acabi arxivada, perquè no s’ha detectat falta d’integritat. 

Que les  a larmes  sonin abans

Dibuixem sempre tres cercles concèntrics: el de la corrupció pròpiament dita (la 

irregularitat legal que comporta un prejudici econòmic o d’un altre tipus per a 

l’Administració), la irregularitat econòmica que no s’ha fet amb la finalitat d’obte-

nir un benefici privat i el que no compleix les exigències i els valors de la institució. 

Els instruments més adequats per a tot això són els plans d’integritat, el foment i 

el seguiment dels plans d’integritat, la gestió i el control de conflictes d’interès, les 

declaracions d’interessos i el seu control.

Cal protegir els alertadors. Només un 8 % de les denúncies ens arriben a través 

de funcionaris públics. No té sentit, perquè els que saben millor el que passa són 

els funcionaris públics. Algun dia s’haurà de fer un estudi sobre el paper de les 

noves tecnologies per fer comprovacions de les declaracions d’interessos. 

La lluita contra la corrupció és una qüestió d’estat, no és una qüestió de política 

de partit ni d’un lideratge. S’ha de dur a terme des d’un punt de vista de consens, 

amb un pla global, que posi l’accent en la prevenció. Aconseguir que es condemni 

una persona corrupta està molt bé, però ens interessa molt més que no es cometi 

el delicte. No podem confiar exclusivament en l’honestedat de les persones. Cal 
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afavorir el lideratge ètic en el comportament professional, és evident, però no po-

dem confiar només en això. Hem de crear les condicions i les estructures que ens 

permetin establir controls i comprovacions perquè les alarmes sonin abans.

Hi ha una dita alemanya que sosté que la confiança és bona, però que el control 
és millor. Com a mediterranis considerem que si se’ns mira de controlar és per 
desconfiança… 

No crec que els llatins siguin millors o pitjors que els nòrdics. Allà hi ha menys 

corrupció. Però quan parles amb gent que ha estudiat el tema et diuen: no sem-

pre ha estat així, ni molt menys. Al final del segle xIx la corrupció estava molt 

estesa, però es van establir unes normes…

Els funcionaris i els electes, sobretot a l’àmbit local, som els primers obligats a 
denunciar. Però el principi d’indemnitat, que és constitucional, no se’ns aplica... 

L’estem impulsant. Estem posant les bases del que hauria de ser la protecció 

d’un alertador, que pot ser un funcionari o també una persona que no estigui 

relacionada amb la funció pública. O plantegem aquesta posició de defensa o 

el que pesarà més serà la por de les represàlies que es poden produir, que de 

vegades són molt subtils. Davant de les eleccions a Catalunya del desembre del 

2018, vam plantejar als partits polítics una llista de deu mesures vitals en matè-

ries de corrupció, i una d’aquestes tenia a veure amb la protecció de l’alertador. 

També hi ha un projecte a escala europea en aquest sentit. Crec que hauria de 

ser una llei integral que afectés també l’àmbit privat. En l’actualitat hi ha una llei 

de protecció de testimonis, però és molt antiga i molt poc protectora.

Preguntes  del  públ ic
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Longevitat indefinida: somni o malson?
Cicle El Transhumanisme sota la Lupa, organitzat pel Club de Roma i l’Obra 

Social ”la Caixa”.

María Blasco, directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO)

Margarita Bofarull, dreligiosa de Societat del Sagrat Cor de Jesús, metgessa i 

teòloga

D i j o u s  2 2  d e  f e b r e r  d e  2 0 1 8

“ E l s  d i n e r s  i  e l  p o d e r  p o d r i e n 
a t e m p t a r  c o n t ra  l a  i g u a l t a t  d e l 
g è n e re  h u m à  e x p re s s a d a  e n  e l 
ge n o m a ? ”

María Blasco. En primer lloc, els voldria presentar les preguntes que ens plante-

gem al meu grup d’investigació i que segur que s’han plantejat tots vostès. Per què 

emmalaltim i morim? Es poden erradicar les malalties? Podríem ser capaços de 

viure més temps sense emmalaltir? 

Un dels grans èxits de la humanitat ha estat la lluita contra les malalties infec-

cioses, quan ens vam adonar que algunes patologies que causaven la mort les 

produïen uns gèrmens: virus i bacteris. El cas del virus de la sida ha estat un 

dels grans èxits de la biologia molecular del segle xx. Una malaltia que quan va 

aparèixer matava les persones infectades en poc més d’uns anys i que ara és 

una malaltia crònica. Sabem com controlar una malaltia com l’Ebola i desenvo-

lupar eines per acabar amb el germen. Això és una gran lliçó de la investigació 

i de la humanitat perquè ha tingut un impacte increïble sobre la nostra espe-

rança de vida. 
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El 1900 l’esperança de vida al nostre país al naixement era d’uns 33-35 anys. L’any 

2000 ha pujat fins a vuitanta anys en homes i dones. És extraordinari. S’ha pogut 

més que duplicar l’esperança de vida al naixement entenent l’origen d’aquestes 

malalties, que són malalties infeccioses. Encara que apareguin nous gèrmens te-

mibles, sabrem com acabar amb ells. Trobant quins són, caracteritzant-los i desen-

volupant fàrmacs o vacunes que els eliminin.

Les  mala l t ies  de  l ’envel l iment

Alhora, han aparegut un altre tipus de malalties associades a aquest procés de 

fer anys, que són les que ens fan més por ara: càncer, infart de miocardi, malalties 

neurodegeneratives, fibrosi, diabetis… Aquestes patologies tenen un causa comu-

na que és el mateix procés d’envelliment. És un procés biològic, que ocorre en el 

pla molecular, i que podem desxifrar. En el cas del càncer, tot i que sabem que hi 

pot haver càncer infantil, els càncers infantils són malalties rares, molt poc fre-

qüents. I són tipus tumorals molt diferents dels tumors que afecten els adults. És 

a partir dels quaranta o cinquanta anys quan comença a ser una malaltia prevalent 

en homes i dones. Passa el mateix amb l’infart de miocardi o les malalties degene-

ratives. Ens estan dient que aquest procés d’envelliment és una cosa important 

d’entendre i de caracteritzar. 

El 2050 un terç de la població espanyola tindrà més de 65 anys, una edat en què 

el risc de patir alguna d’aquestes malalties augmenta molt. No tan sols és un tema 

important des del punt de vista biològic, sinó també des del punt de vista de-

mogràfic i socioeconòmic. Cal prevenir i tractar de manera més eficaç aquestes 

malalties i això passa necessàriament per la investigació, per entendre quins són 

aquests processos moleculars. 

Sabem que l’envelliment té un component genètic. Però dins de la mateixa espècie 

hi ha persones que arriben a viure cent anys. Aquí pot tenir impacte el mode de 

vida: si fem exercici o no, si som fumadors, fins i tot l’estrès percebut pot tenir im-

pacte sobre aquest procés d’envelliment dins de la mateixa espècie. Tant gens com 

ambients incidiran en aquestes causes moleculars que produiran l’envelliment i 

com a conseqüència de l’envelliment, les malalties. Si coneixem aquestes causes 
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un podria pensar que podria tenir biomarcadors per saber quines persones estan 

en risc de patir les malalties i detectar-les a temps, però potser sent més fantasio-

sos i més ambiciosos, si en coneixem les causes, es podrien dissenyar estratègies 

terapèutiques que allarguin de debò el temps de vida de joventut, i amb això el que 

s’hauria d’esperar és que s’endarrerís no una sinó moltes patologies alhora. 

Segons les paraules de Cynthia Kenyon, que és una investigadora de l’envelliment 

en un cuc que es diu C. elegans, seria com si quan tinguéssim vuitanta anys tingués-

sim un organisme de quaranta, o de trenta anys. Com si haguéssim estat capaços 

de debò d’endarrerir l’envelliment molecular i les patologies. Ja es poden imaginar 

que això de l’envelliment no són els cabells blancs ni les arrugues: es tracta d’un 

procés molecular invisible, que està ocorrent al nostre organisme i que no en tots 

els individus ocorre a la mateixa velocitat. 

Antic ipar-se  a  la  mala l t ia

De fet, hi ha força treballs que indiquen que les malalties comencen dècades 

abans que les puguem diagnosticar. És el cas de la formació de plaques d’atero-

mes en diferents artèries de l’organisme, a partir dels quaranta anys, fet que ens 

està dient que la malaltia hi és encara que no la veiem, encara que no n’hi hagi 

simptomatologia clara, encara que no haguem d’anar al metge perquè ens trobem 

malament. Això ens està dient que cal anticipar-se a la malaltia i tenir tècniques 

que ens permetin detectar-la.

Som davant d’un canvi de paradigma perquè fins ara pensàvem que les malalties 

no infeccioses no tenien a veure les unes amb les altres. Que les havíem d’estudiar 

molt en detall cadascuna per així tenir intervencions terapèutiques per tractar-les. 

Jo soc al CENIO (Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques) i al costat hi ha 

el CENIEC (Centre Nacional d’Investigació de Malalties Cardiovasculars). Però 

en realitat estem estudiant els mateixos processos moleculars. De fet, la manera 

d’entendre ara aquestes patologies és que totes tenen un origen comú i que hem 

de dissenyar intervencions terapèutiques que previndran o alentiran aquest pro-

cés d’envelliment. Deuen estar pensant: això és molt ambiciós. Aconseguir frenar 

l’envelliment, després de tants anys d’evolució. Com podrem revertir-ho?
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Si observem la natura veiem que la vida no té una data de caducitat. Hi ha organis-

mes que viuen un dia i altres que viuen milers d’anys. Depèn de cada espècie. Fins i 

tot hi ha espècies molt semblants, animals petits, més o menys de la mateixa mida, 

un ratolí que viu sota terra i un ratpenat: un viu dos anys i l’altre en pot viure fins 

a quaranta. Entre els mamífers hi ha les balenes, que viuen fins a dos-cents anys, 

són molt més longeves que els humans. No hi ha cap llei universal que digui que cal 

viure com a humans vuitanta anys i no en puguem viure més o menys. És el que ens 

ha tocat, per la genètica, però no hauria de ser així necessàriament.

Els últims vint anys s’ha estat investigant molt intensament, a un nivell molt alt, so-

bre els mecanismes de l’envelliment. N’he estudiat un: l’erosió d’unes estructures 

que ens protegeixen els cromosomes: els telòmers. La vida està dissenyada de tal 

manera que els telòmers es van escurçant a mesura que les cèl·lules es multipli-

quen per regenerar l’organisme. A mesura que anem envellint, cada vegada tenim 

telòmers més curts. Això fa que, alhora, es desencadenin altres processos mole-

culars de l’envelliment com, per exemple, que les cèl·lules mare no siguin capaces 

de regenerar teixits. 

Curiosament, la vida està dissenyada també de tal manera que hi ha un antídot 

contra aquest escurçament telomèric, que s’anomena telomerasa. És un enzim, 

essencial per a la vida, que és capaç d’allargar els telòmers. És el que permet que 

es puguin mantenir generacions d’una mateixa espècie. La telomerasa reinicia els 

telòmers del nou individu. Sabem que hi ha patologies humanes que estan rela-

cionades amb mutacions en la telomerasa. Telòmers curts també poden portar a 

una incidència més gran de càncer. Però la diferència entre el càncer i una ma-

laltia degenerativa és que la cèl·lula del càncer és una cèl·lula que amb dany ha 

sobreviscut. En el càncer aquesta telomerasa està activada de manera aberrant. 

Les cèl·lules sanes són mortals, les cèl·lules del càncer són amortals. 

Això obre la possibilitat de fer servir la longitud telomèrica com a marcador per 

saber a quina velocitat s’està produint l’envelliment i veure quins individus estan 

en situació de risc. El que hem mirat de fer en el meu grup ha estat demostrar, si 

fóssim capaços d’alentir aquest escurçament telomèric, si això seria clau per en-

darrerir l’envelliment i les patologies que porta associades. En un experiment que 

vam fer amb ratolins vam aconseguir endarrerir l’aparició de patologies. No estem 

Longevitat indefinida
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fent que aquests ratolins visquin més temps de vells. Estem fent que un ratolí vell 

tingui un aspecte de ratolí jove, comparat amb un ratolí amb telòmers normals.

Viure  sense  mala l t ia 

Què passaria si ho poguéssim fer amb humans? Segurament aconseguiríem viure 

més temps lliures de malaltia. Si això passés segurament també podria augmentar 

la vida màxima predeterminada per l’individu més longeu de cada espècie. El que 

hem fet a continuació ha estat desenvolupar una estratègia terapèutica, amb rato-

lins. S’endarreria no una sinó moltes patologies alhora. Quins efectes secundaris 

té això? L’únic efecte secundari que vam veure és que vivien més. Com més aviat 

s’aplicava la teràpia, millor. No podem tractar persones sanes amb telomerasa, les 

agències regulatòries no consideren que l’envelliment sigui una malaltia, tot i que 

crec que és evident que és la causa de les malalties. El que hem fet a continuació 

ha estat aplicar aquesta estratègia terapèutica a malalties associades amb l’enve-

lliment. Hem vist que en assajos preclínics, amb ratolins, l’activació de la telome-

rasa ha tingut efectes en infart de miocardi, anèmia aplàstica i fibrosi pulmonar. 

En definitiva, l’envelliment, si bé no és una malaltia, és la causa molecular de mol-

tes de les malalties que avui ens maten, i que si som capaços de modular el procés 

d’envelliment serem capaços d’endarrerir l’aparició de malalties i de trobar estra-

tègies més efectives que les que tenim avui dia.

Longevitat  indef inida

Margarita Bofarull. La qüestió que abordem en aquesta sessió no és banal. La lon-

gevitat indefinida és un somni o pot ser un malson per a la humanitat. Quan tenim 

salut i ens sentim feliços tots volem que aquest estat perduri. Contemplem l’en-

velliment com una amenaça per les limitacions i les disminucions que comporta. 

Són molts i notables els esforços que es fan des de diferents àmbits científics per 

endarrerir o per frenar l’envelliment. L’any 2001 els experts en biodemografia i 

estudis de l’envelliment S. Jay Olshansky i Bruce A. Carnes en el llibre En busca 

de la inmortalidad, ciencia y esperanza de vida expressaven: “Som optimistes, ja que 

María Blasco |  Margarita Bofarull
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a la llarga la biomedicina aconseguirà dominar certs aspectes del procés d’enve-

lliment, fet que permetrà per primera vegada a la humanitat influir en les forces 

biològiques que regeixen la vida i la mort.”

Els mateixos autors, al final del llibre, ho il·lustraven amb una cita del llibre Tues-

days with Morrie: “Si sempre estàs lluitant contra l’envelliment sempre seràs infe-

liç, perquè de tota manera envelliràs.”

Aquests autors animaven a contemplar la vida i a viure-la no com una batalla per-

duda contra la mort, sinó com una cerca eterna de noves maneres d’aprofitar la 

vida al màxim. Ens alertaven del perill de confondre el fet d’estar més sans amb 

tornar-nos més joves. Més que demanar-se si es pot fer alguna cosa per viure un 

dia més seria més raonable demanar-se si es pot fer alguna cosa per estar més sa 

demà que avui. Em sembla evident que tots volem més salut. El que no em sembla 

tan evident és que tots desitgem la immortalitat en la nostra corporeïtat terrena. 

Som com som perquè som mortals i contingents. La nostra condició marca els nos-

tres anhels, desitjos i itineraris vitals. 

No crec que ens agradi la mort. Sempre penso en una frase de la Bíblia que diu: 

“L’últim enemic vençut serà la mort.” La mort és enemiga, serà vençuda des de la 

fe en la resurrecció. La mort ens fa por. No tenim el relat dels que ja han mort per 

explicar-nos el procés. Les experiències de mort les tenim sobre la mort aliena, 

no sobre la pròpia. Això ens marca. Dubto que estiguem preparats per eternitzar 

la nostra existència terrena. Em pregunto què anhelaríem si no tinguéssim cons-

ciència que el temps fuig. Voldríem viure amb la mateixa intensitat el present? La 

immortalitat humana planteja infinitat de qüestions, començant per la sostenibi-

litat del planeta i dels recursos naturals. Els interrogants que se suscitarien en 

l’àmbit procreatiu. No crec que la humanitat vulgui renunciar majoritàriament a 

la procreació sexuada. Procreació i immortalitat conjugades ens endinsen en la 

superpoblació i en els problemes de distribució de recursos. 

Som éssers interdependents. Es pot treballar només en la direcció d’augmentar 

la longevitat sense treballar per exemple com augmentar la qualitat i la quantitat 

dels recursos naturals. Les relacions són constitutives de l’ésser humà. No sé si te-

nim prou consciència de les relacions bàsiques que ens configuren: la relació amb 

Longevitat indefinida
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els altres, amb l’entorn (la Creació), amb nosaltres mateixos i amb Déu, amb el 

transcendent. La longevitat indefinida afectaria totes les nostres relacions. Si ens 

atenim a la definició de salut que figura en la Constitució de l’OMS (la salut és un 

estat de benestar físic, mental i social complet i no tan sols d’absència d’afeccions i 

malalties), una definició del 1948, implica que per tenir salut cal treballar pel ben-

estar social, entre altres qüestions. Treballem amb el mateix afany per aconseguir 

el benestar social amb què volem procurar-nos el benestar físic? Perquè tot això 

redundarà en una salut pitjor o millor. Tenim consciència que som éssers comuni-

taris? O aquest individualisme exacerbat pot acabar amb la nostra salut social? No 

podem entendre la salut exclusivament des de paràmetres biofísics. 

Més enl là  del  cos

Per tenir més salut hem d’abordar qüestions que van més enllà de la corporeïtat 

mateix. El transhumanisme ens fa treure el cap, amb força mediàtica, a la possibili-

tat de superar els límits biològics de la condició humana a través de tres disciplines 

clau: la genètica, la robòtica i la nanotecnologia. La genètica ens obre una infinitat 

de possibilitats. Sabem bé que no podem contemplar els gens aïlladament. L’epi-

genètica posa en evidència la força modificadora de l’ambient, la interacció entre 

gens i ambient. Quan ens acostem a intervencions sobre gens humans, ens posem 

una mica en alerta. Des del principi has suscitat interrogants ètics. Tenim cons-

ciència que estem tocant una cosa molt nuclear. Tenim consciència que alterar el 

que es podria anomenar l’alfabet de la vida podria modificar la mateixa humanitat. 

Ens demanem si modificar el genoma humà pot ser contrari a la dignitat humana. 

Si podem contribuir a generar unes societats en les quals hi hagi manipuladors i 

manipulats. Si cada persona té dret a ser estimada per si mateixa més enllà de les 

seves característiques genètiques.

Tot això va portar la Unesco, ja el 1997, a formular la Declaració Universal sobre 

Genoma i Drets Humans. A l’article primer expressa que el genoma humà és la 

base de la unitat fonamental de tots els membres de la família humana i del reco-

neixement de la seva dignitat intrínseca i diversitat. En sentit simbòlic, el genoma 

humà és el patrimoni de la humanitat. Suposant que la longevitat indefinida fos 

un somni i que aquest somni fos possible, sorgeixen diverses qüestions. Aques-

María Blasco |  Margarita Bofarull
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tes modificacions genètiques serien universalitzables? És a dir, podria incidir en 

la humanitat sencera o tindríem les dues classes de família humana? Podrien co-

existir humans amb transhumans i posthumans? Els rics podrien tenir un tipus de 

genoma al qual no podrien aspirar els que no tenen mitjans? Els diners i el poder 

podrien atemptar contra la igualtat del gènere humà expressada en el genoma? 

Em sembla que és important una mirada àmplia que també prevegi la humanitat 

que actualment és als marges de la història. No podem ignorar els exclosos i gene-

rar noves exclusions. 

També em demanava: qui o quins s’atorguen el poder i la capacitat per decidir mo-

dificacions no terapèutiques en genomes aliens? On quedarien l’autonomia per 

decidir això, la justícia, la beneficència, si apliquéssim la capacitat de decidir so-

bre altres? Aquestes modificacions es farien sense que els nostres coneixements 

assolissin la totalitat de coneixements sobre el que representen. Em pregunto si 

som davant d’estratègies d’eugenèsia positiva, però sense acords universals pre-

vis sobre el que realment entenem per millora humana. El biòleg Stuart Newman 

tem que certes modificacions genètiques dels humans difuminin la frontera entre 

l’home i la seva creació. Cynthia Kenyon, que ja s’ha esmentat aquí, diu que som 

cada vegada més a prop de viure molts anys més de vida saludable i, afegeix, amb 

les capacitats intactes. Alguns científics anuncien la mort de l’envelliment. Ser més 

longeus ens permetrà ser més feliços? La tasca em sembla a mi que és humanit-

zar-nos, situar la persona al centre. Només l’amor transformarà i ens ampliarà la 

mirada per no deixar persones als marges. El 1975 ja ho va dir el Concili Vaticà 

II: a la Constitució Gaudium et Spes deia que la nostra època més que cap altra té 

necessitat de saviesa per humanitzar tots els nous descobriments de la humani-

tat. Molt més recent, un llibre de Siddhartha Mukherjee, El gen, una història íntima 

(2016): “El nostre genoma ha arribat a un fràgil equilibri entre forces contraposa-

des, combinant una cadena amb la seva complementària, barrejant passat i futur, 

oposant record i desig. És el més humà de tot el que tenim: saber-ho administrar 

serà la prova determinant del coneixement i el criteri de la nostra espècie.” No 

s’ha de deixar d’investigar per por, però tampoc no podem actuar inconscientment 

ignorant la nostra responsabilitat.

Longevitat indefinida
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Des del coneixement real dels processos actuals i de l’abast de la ciència, la idea 
d’una longevitat indefinida li sembla una quimera?

María Blasco. Les hidres tenen una longevitat indefinida: no s’ha aconseguit 

veure que es morin, mentre tinguin menjar. No m’agrada parlar d’immortalitat: 

res viu no és immortal. Alguns llibres parlen de la condició d’amortal: un orga-

nisme és capaç d’estar viu de manera indefinida, però és mortal. Això ens diu 

que la vida per se no té una data de caducitat. Aquesta longevitat es pot ajustar, 

és el que em sembla interessant des del punt de vista biològic. No m’aventuro, 

ni crec que sigui feina meva, a dir quan s’aconseguirà l’amortalitat o la longevitat 

indefinida. 

En les teories filosòfiques sobre la felicitat no apareix mai la dilatació en el 
temps: ni en Sèneca, ni en Epictet, ni en sant Agustí, ni en sant Tomàs. 

Margarita Bofarull. El que ens espanta és el dolor, la malaltia, el deteriorament, 

la dependència: tot el que acompanya o pot acompanyar l’envelliment. Lluitem 

contra això. Però jo preguntava al començament si desitgem de debò la immor-

talitat. La nostra existència té un sentit perquè tenim un final. Hi ha un culte al 

cos, però també hi ha societats en què la gent gran té un rol que no té en altres. 

Vivim en unes societats en què la productivitat econòmica és al centre dels nos-

tres sistemes. Hi ha moltes qüestions que van plegades.

Preguntes  del  públ ic
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Parlar de la velocitat vol dir, obertament, parlar dels límits, o de la superació dels 

límits. Ens podem plantejar la pregunta: quin és el ritme òptim per a una existència 

humana que no es dissolgui ni en el frenesí ni en l’apatia i l’avorriment? Diria que és 

una obvietat afirmar que la qualitat de vida de l’ésser humà de tots els temps, és a 

dir, la seva salut física, psíquica i espiritual, depèn en gran part de la qualitat del que 

Merleau-Ponty denominava “l’espai i el temps antropològics”, la manera com cons-

truïm el nostre espai vital, tenint en compte l’obvietat que els éssers humans som 

éssers amb límits. És un gran descobriment de Kant que cal tenir sempre in mente. 

No deixa de ser curiós que actualment es detecti, alhora, un desig exacerbat de 

velocitat i una profunda apatia i irresponsabilitat en àmbits tan diferents com 

la política, la religió, les responsabilitats socials i en tot tipus d’associacionisme. 

D’una banda, la curiositat, que ha estat, sobretot des del segle xvI, el gran motor 

de la modernitat. I, de l’altra, la capacitat reflexiva i contemplativa, tan present, 

tan activa i tan dispersa a la cultura occidental. Fa la sensació que ara han arribat 

a moments de ruptura i de descomposició que provoquen actituds vitals sobre-

accelerades, sense objectiu. També provoquen una mena de mutisme que no té 

Velocitat i acceleració a la societat actual
Cicle La Idea dels Límits, organitzat per l’Escola Europea d’Humanitats i 

l’Obra Social ”la Caixa”. 

Lluís Duch, teòleg i antropòleg

D i l l u n s  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 1 8

“ Vivim en una societat  de  l ’obl i t : 
és  una de  les  conseqüències 
més  devastadores  de  l ’augment 
immoderat  de  la  ve locitat”
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res a veure amb el silenci de debò. Aquesta ruptura de l’autèntica curiositat i de 

la capacitat reflexiva no fan sinó interrompre l’autèntica comunicació  —que no la 

informació— entre els éssers humans.

La c iutat  nerviosa

Al final del segle xIx i començament del xx, un dels grans pensadors de l’època,  

Georg Simmel, va fer notar que detectava en la societat d’aquell temps una mena 

de nerviosisme difús. Una mena d’intranquil·litat produïda per l’augment de la ve-

locitat en tots els ordres de la vida. Per aquesta raó va començar a estudiar el sis-

tema de la moda, que és un índex de la velocitat. I una cosa que pot semblar lateral 

i poc important: la incidència del prêt-à-porter que es comença a imposar al final 

del segle xIx, d’una manera que avui dia ens sembla no tenir discussió.

A partir del segle xIx, un tret característic de la nostra societat ha estat la sobre-

acceleració del temps humà, acompanyada d’una creixent banalització de l’espai. 

Totes les cultures, particularment l’occidental, s’han vist confrontades amb el 

problema de la velocitat. Quan ens referim a la velocitat no estem evocant una 

qüestió simplement mecànica. Pensem en la qualitat de les relacions de tot tipus 

que els éssers humans estableixen en el pla individual i col·lectiu, en el marc d’una 

societat determinada. En les diferents èpoques, parlar de velocitat significa evo-

car el tempo de les múltiples relacions humanes, entre paraula, silenci, memòria, 

oblit, salut, calendari, artefactes, entorn i esdeveniments. És a dir, entre tots els 

factors que intervenen en la configuració de les nostres existències. En un esque-

ma antropològic que es mou en el marc de la pregunta-resposta, una dada que 

em sembla molt evident és que, en la diversitat de quins i d’ares, la qualitat de la 

relacionalitat de cada ésser humà concret indica quines són les dimensions de la seva 

autèntica humanitat.

Històricament, la velocitat ha estat un factor implicat directament en l’augment de la 

riquesa i també en la capacitat de l’exercici del poder. Tenir velocitat és tenir poder: 

com més velocitat, més poder. És una constatació històrica evident tant en les cultu-

res occidentals com en les cultures orientals. Actualment, amb l’ajuda imprescindible 

del desenvolupament tecnològic i el mercat, l’obsessió cinètica ha superat especta-

Lluís Duch
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Velocitat i acceleració

cularment les possibilitats cinètiques d’un altre temps. En l’actualitat, seguint una 

expressió de Paul Virilio (que és un dels grans especialistes en la qüestió de la veloci-

tat), en tots els àmbits de l’existència humana impera el que ell denomina la cronopo-

lítica, que consisteix en la subjecció creixent de l’ésser humà a la dominació sobretot 

mental exercida per part dels artefactes que ell mateix ha fabricat i comercialitzat. La 

sobreacceleració imperant a les nostres societats no es limita a un àmbit específic, 

no es produeix en el marc d’allò mecànic; es detecta en totes les manifestacions i les 

transmissions materials i espirituals del que jo denomino “les estructures d’acollida”: 

la família, la ciutat, els simbolismes compartits i la intermediació dels mass media.

Aquesta acceleració del tempo humà té una incidència molt forta en les transmis-

sions que duen a terme les tres primeres estructures d’acollida (família, ciutat i 

simbolismes compartits). Els mitjans de comunicació, en gran mesura, es basen en 

l’augment de velocitat, en el descobriment de l’última notícia o de l’últim rumor.

Societat  de  l ’obl i t 

Em referiré a l’impacte de la sobreacceleració en dos camps concrets: la memòria 

i l’oblit, i la salut. Se’n podrien establir altres també d’importants.

Vivim en una societat de l’oblit: és una de les conseqüències més desestructurants 

i devastadores de l’augment immoderat de la velocitat que imposem en el nostre 

viure i conviure quotidians. L’ésser que comprèn comprèn perquè recorda. Segons 

l’egiptòleg Jans Assmann, si l’hermenèutica ha definit l’home com un ésser que 

comprèn la investigació de la memòria cultural, defineix l’ésser que comprèn com 

un ésser que recorda.

Segons Hans Blumenberg, no ens podem desvincular de la rememoració i de l’anti-

cipació, perquè no hi ha comprensió sense memòria i no hi ha existència humana 

sense tradició. L’ésser humà, ho vulgui o no, és sempre contextodependent. La ten-

sió entre memòria i oblit, com afirma Assmann, és sociogenètica i també posseeix 

una indubtable funció psicogenètica. No ens podem desvincular de la rememora-

ció ni de l’anticipació. No existeix comprensió sense memòria ni existència huma-

na sense tradició.
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Nietzsche es referia al caràcter connectiu de la memòria. Aquestes connexions 

creen comunitat i fan possible que societat i individus creïn els seus trajectes bio-

gràfics en una lluita constant contra l’oblit i el que jo denomino la “desestructu-

ració simbòlica”, que són manifestacions del caos. La creació de comunitat és un 

atribut major de la memòria i té matisos ètics importants. Institueix la responsabi-

litat com a forma privilegiada de relació entre els éssers humans. Per això Nietz-

sche podia definir l’individu capaç de recordar com “l’animal al qual resulta lícit fer 

promeses”. 

S’ha observat repetidament que una de les característiques més notables de la 

modernitat occidental consisteix en una progressiva destradicionalització i neu-

tralització dels punts de referència que van fer possible en el passat la connexió, 

no tan sols informacional, sinó comunicativa de debò, entre individus i grups hu-

mans. Cada vegada ens trobem més capturats fèrriament en xarxes socials infor-

macionalment superconnectades però comunicativament desconnectades. És la 

idea de McLuhan que una societat ben informada no està ben comunicada forço-

sament. Sovint la informació es converteix en la barrera per a la comunicació. No 

es té en compte que en molts aspectes decisius de l’existència humana l’avenir 

depèn del provenir. 

L’atmosfera en la qual neix la civilitat moderna és d’agitació i turbulència, de bo-

geria i de vertigen psíquic, d’extensió de les possibilitats d’experiència i de des-

trucció de les barreres morals i dels vincles personals. És època d’expansió i de 

pertorbació de la personalitat, de fantasies als carrers i a l’ànima.

El  fet i txe  de  la  mercaderia

Walter Benjamin, seguint la reflexió de Simmel, reprèn la reflexió sobre la moda, 

que s’ha convertit en la mesura moderna del temps. En la moda, diu Benjamin se-

guint Marx, la fantasmagoria de la mercaderia se’ns adhereix a la pell. “La moda 

prescriu el ritual a través del qual el fetitxe de la mercaderia vol ser adorat.” 

Podríem afirmar que la modernitat és principalment una espècie de mobilització 

general. Hans Jünger va introduir, als anys trenta, aquesta idea de la mobilitza-

ció general com a expressió de les societats modernes. És un terme que prové de 

Lluís Duch



4 7

l’àmbit militar. En ple segle xIx, Charles Baudelaire, referint-se al trànsit rodat 

de París, ja va advertir que la modernitat és allò fugaç, transitori, contingent. Al 

segle xxI sembla encara més clar. 

L’espai urbà modern està enterament sotmès a la velocitat i determinat gai-

rebé exclusivament per ella. Vivim en una non stop society que converteix en 

irrellevants l’aquí i l’ara de les persones i clausura la presència del futur, cosa 

que és una autèntica barbaritat. Al segle xIx encara es podien explorar les pre-

sències contingudes en el futur, per exemple, a través del somni polític, del 

somni sindical o del somni cultural. Cada vegada són més els que creuen que 

el futur s’ha perdut definitivament. És a dir, el futur ha deixat de ser el lloc on 

es dipositaven les esperances i s’ha convertit en una cosa que sembla que és a 

l’abast de la mà.

Per a una millora real de la salut individual i col·lectiva s’imposa una desaccele-

ració dels ritmes violents i sense harmonia que pretén imposar la quarta estruc-

tura d’acollida: els mass media. Els mitjans electrònics de comunicació de masses 

actuals ens estan modificant profundament la consciència temporal i espacial, i 

les relacions que establim dins d’aquesta. Sovint, tot i que sembla sorprenent, 

s’informa per incomunicar. No és perquè sí que les tradicions místiques de la 

humanitat han proclamat als quatre vents les virtuts de l’assossec, sinó que han 

viscut intensament de la cerca de la pacificació interior i de la quietud espiritual, 

tot i els conflictes i les incerteses que sempre amenacen els éssers humans, a 

causa de la seva insuperable contingència.

En aquest àmbit de quietud serena, pot ser que uns ens recordem dels altres. Re-

cordar permet la pràctica del que Max Scheler entenia per simpatia: posar-se a la 

pell de l’altre. L’autèntic assossec no consisteix en una fugida cap a les regions su-

posadament més profundes i intangibles de l’ésser humà, tampoc no es tracta d’un 

intent desesperat per desentendre’s dels reptes i les angoixes que ens amoïnen i 

que qüestionen en el nostre trajecte biogràfic. Vita activa i vita contemplativa, per 

fer servir uns termes tradicionals, no són formes d’existència humana irreconci-

liables entre si: són les dues cares indissociables i sempre en tensió d’aquest pe-

culiar esperit encarnat, d’aquesta estranya coincidència d’oposats que és sempre 

l’ésser humà.

Velocitat i acceleració
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Salut  i  ve locitat

Hi ha algun nexe entre velocitat i salut? Entre l’acceleració creixent de la nostra so-

cietat i el sentir-se bé? Són l’assossec, la pacificació interior, l’harmonia entre inte-

rioritat i exterioritat, factors importants per al que acostumem a anomenar salut? 

Hi ha una relació entre les malalties individuals i col·lectives de les nostres societats 

i la sobreacceleració del temps i la banalització de l’espai dels nostres dies? No deu 

ser en l’actualitat el cúmul de malalties mentals diagnosticades i les somatitzacions 

freqüents a les quals solen donar lloc una conseqüència molt significativa de la so-

breacceleració a la qual sotmetem, de manera conscient o inconscient, la nostra vida 

quotidiana? No deuen ser les depressions tan freqüents i palpables els nostres dies 

un símbol molt clar i alarmant de la descol·locació existencial, professional i biolò-

gica que patim? 

La qualitat de la salut humana depèn d’una relació sana entre el que es manté i el 

que canvia, entre assossec i velocitat. Un equilibri bo i creatiu entre el dret a la con-

tinuïtat i el dret al canvi. La salut de la nostra societat és una salut no saludable, 

perquè és una forma de vida que no té prou en compte que totes les dimensions de 

l’existència humana es troben íntimament implicades i no simplement juxtaposades. 

Paral·lelament, la praxi mèdica dels nostres dies, tot i excepcions honroses, tendeix 

a considerar l’ésser humà com un conjunt heterogeni i alhora dislocat de peces de 

mecano que, a través de les intervencions merament instrumentals dels diferents 

especialistes, poden descompondre i compondre a voluntat aquest mecano.

Polítics, mestres i, en general, totes les persones de bona voluntat s’haurien de 

plantejar com cal articular les transmissions de les estructures d’acollida de la 

nostra societat perquè el clima imperant de mobilització general, d’augment in-

cessant del soroll i del tumult, de mutisme inarticulat, d’inexpressivitat dels afec-

tes, de presència de les formes més variades de violència doni lloc a la família, a 

l’escola i també a la religió a una desacceleració del tempo vital, a una cerca de la 

pacificació dels cors, a un clima d’assossec, que redueixi les enormes dimensions 

de la crispació i de la bel·ligerància de la vida pública i privada actual.

Lluís Duch
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Podria ser que l’home que coneixem i que vostè ha definit fos un home històric i 
que estiguéssim entrant ara en una nova dimensió?

Aquesta és la gran pregunta. L’evolució biològica, però sobretot l’evolució cultu-

ral, on ens portarà? N’hi ha moltes teories. Si agafes de la Bíblia el Llibre de Da-

niel o l’Apocalipsi, són visions del futur. Jules Verne imagina de tal manera que 

moltes coses de les que es va imaginar es van fer realitat. Podem dir que l’ésser 

humà és un ésser amb límits, però no sabem quin és l’abast d’aquests límits.

El transhumanisme, del qual tant es parla, representa la destrucció d’aquesta 
idea de l’home. Què en pensa?

En els moments de crisi, el pensament de Nietzsche, reinterpretat com es vul-

gui, que es pot interpretar de moltes maneres, cobra una gran vigència. En el 

fons, Nietzsche diu que l’home tal com el coneixem (ell té al cap l’home demo-

cràtic i l’estat prussià) és un error. És un infrahome i ha de venir alguna cosa 

més. Els transhumanistes són molt hàbils en la crítica, però són imaginatius en 

la construcció. És el que Bloch denominava “els somnis desperts”, que anticipen 

per a bé i per a mal.

Al final del segle xix van sorgir moltes utopies. En canvi, ara pesen més les disto-
pies que les utopies. 

Crec que a Europa ha entrat en crisi una categoria molt important: el progrés, 

vinculat a la categoria d’èxit. Els il·lustrats entenien el progrés material lligat al 

progrés moral, però, és clar, s’ha produït una ruptura. Actualment hi ha una gran 

desconfiança respecte del pensament il·lustrat.

Preguntes  del  públ ic

Velocitat i acceleració
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Com es podria reformar el règim neoliberal? Li cal una reforma perquè està ig-

norant massa necessitats socials. El neoliberalisme mira de subjectar àrees cada 

vegada més àmplies de la vida a les forces del mercat, i això és un problema per si 

mateix. Perquè les necessitats que el mercat no pot servir s’ignoren. Per exemple, 

els danys mediambientals o les desigualtats.  

Des del meu punt de vista, el neoliberalisme s’enfronta a tres contradiccions. La pri-

mera, entre neoliberalisme corporatiu i neoliberalisme del mercat. La segona, la re-

lació entre el neoliberalisme i els nous moviments populistes xenòfobs. La tercera és 

que a mesura que avança el neoliberalisme augmenta la desigualtat, i això comença 

a debilitar el consum de masses, necessari perquè el sistema s’autoalimenti.

Quan llegeixes sobre la ideologia neoliberal o les seves presentacions polítiques 

només es parla dels mercats. Si tinguéssim mercats perfectes cada individu hi po-

dria inscriure les seves exigències, demandes o necessitats i l’economia els podria 

donar resposta. Hi ha parts de l’economia en què això funciona. Com a consumi-

Podem reformar el sistema neoliberal? 
Cicle Combatre la Desigualtat: el gran Repte Global, organitzat per la  

Fundació Catalunya-Europa, la Generalitat de Catalunya, el Club de Roma 

i l’Obra Social ”la Caixa”. 

D i j o u s  8  d e  m a r ç  d e  2 0 1 8

Colin Crouch, sociòleg i professor de la Universitat de Warwick, autor del 

llibre Posdemocracia

“En e l  neol iberal i sme corporat iu  e l 
que  domina no és  e l  mercat  s inó un 
grup molt  pet i t  de  jugadors  c lau”
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dors ens resulta molt agradable disposar d’un ventall d’elecció de productes, béns 

i serveis. Si una empresa fa fallida, no té importància, perquè hi ha altres empreses 

que ens subministren. 

Però hi ha dos problemes. Un d’intern: si tens una necessitat que no forma part de 

les transaccions del mercat, no podrà quedar coberta. Per exemple, no pots com-

prar la felicitat. Dos: en molts sectors de l’economia no hi ha un mercat perfecte, 

on productors i consumidors entren i surten i tothom té marge d’elecció. Són sec-

tors en els quals tard o d’hora només un grup molt reduït de grans multinacionals 

poden competir. Això redueix la tria. Si una d’aquestes multinacionals fa fallida, es 

produeix un xoc en el sistema. En una economia de mercat de debò això no podria 

ocórrer. 

Energia, aigua, el sistema de ferrocarrils… En aquests sectors és molt difícil tenir 

un autèntic mercat amb molts productors, com ocorria en el passat, quan eren de 

titularitat pública. Sota la pressió del neoliberalisme han estat liberalitzats. La banca 

global n’és un altre gran exemple. Hi ha molts bancs petits que proporcionen serveis 

especialitzats, però l’economia mundial està dominada per un nombre molt petit de 

bancs. I com vam saber l’any 2007 i el 2008, només cal que un o dos d’aquests bancs 

tinguin problemes perquè tot el sistema financer mundial quedi afectat.

  

External i tats  de  xarxa

Més recentment hem vist un sector molt nou de l’economia que, aparentment, 

semblava que era un sector de mercat neoliberal perfecte: internet, la tecnologia 

de la informació, que al principi van produir una enorme diversitat de productors. 

Com pot ser que hagi acabat dominada per un nombre tan petit d’empreses? És el 

que els economistes denominem “externalitats de xarxa”. Si tenir una gran xarxa 

és fonamental per a l’èxit d’un negoci, molt ràpidament es produirà un monopoli o 

una dominació per part de dues o tres empreses. Quan has de comprar o vendre 

en una xarxa sempre vols la xarxa més gran possible. Si fas servir un navegador 

d’internet, vols el més gran. De manera que ben de pressa es produeixen uns avan-

tatges enormes per al jugador més gran, que pot esclafar la resta. Perquè qui es 

voldria unir a la segona xarxa quan pots beneficiar-te de la primera?

Podem reformar el sistema neoliberal? 
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Si pensem en roba és cert que hi ha algunes empreses dominants. Però ningú no 

dirà mai: només compraré roba de l’empresa més gran. Generalment fas el con-

trari: vols tenir roba diferent de la dels altres i busques petites botigues locals. 

Aquest és un sector en el qual el mercat funciona molt bé. Quan el que compres 

és una xarxa o l’accés a una xarxa, ser el més gran té grans avantatges. Aquesta és 

la raó per la qual la part més nova i més central de la nostra economia es distancia 

molt de pressa de ser un mercat pur i passa a la dominació del que anomeno el 

“neoliberalisme corporatiu”, en què no domina el mercat sinó un grup molt petit 

de jugadors clau. Això vol dir que si qualsevol d’aquestes empreses abandona el 

sistema o entra en fallida es produirà una crisi enorme. I significa, com vam saber 

l’any 2008 amb els bancs, que els governs les hauran de rescatar.

Si mirem l’economia, en qualsevol país, al voltant del 2009 i el 2010, a tot arreu hi 

havia empreses amb problemes. Hi havia un sector que estava molt feliç: la banca, 

perquè l’estaven rescatant, i tothom estava molt amoïnat salvant-la perquè era 

imprescindible per al sistema.

Desigualtats  profundes

Una altra conseqüència d’aquest neoliberalisme corporatiu és que aquestes 

grans multinacionals es converteixen en agents polítics. És molt difícil que una 

empresa que es troba en un mercat competitiu sigui políticament activa. Només 

ho poden fer formant associacions o patronals que representen el seu sector, 

perquè si gasten diners en l’acció política els seus preus pujaran respecte d’al-

tres empreses que no s’hi gasten diners. Això canvia amb les empreses domi-

nants. Guanyen beneficis massius i totes poden dedicar recursos a la política. En 

això no hi ha cap tipus de control de mercat. Hi ha una pressió de tipus lobby so-

bre els governs molt important. El sector energètic és un bon exemple d’aques-

ta mecànica. Les multinacionals gegants es converteixen en agents polítics per 

guanyar favors i accés a nous mercats que reforçaran encara més els seus be-

neficis. Això provoca una desigualtat profunda pel que fa a recursos polítics, fet 

que contradiu la idea mateixa de democràcia. Aquesta és la manera com el neoli-

beralisme s’està debilitant a si mateix, perquè en lloc de tractar de mercats està 

afectant el mercat mateix.

Colin Crouch
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Podem reformar el sistema neoliberal? 

Ja he dit que el mercat no pot servir necessitats que no es puguin expressar al 

mercat, especialment els danys mediambientals. Les grandíssimes multinacionals 

poden ser socialment responsables. Es troben en una situació de mercat tan do-

minant que no tenen por de la competència i poden dedicar recursos a bones cau-

ses. El problema és que la tria de les causes a les quals pensen donar suport és 

una elecció dels consells d’administració d’aquestes grans multinacionals, no d’un 

procés democràtic. 

Si analitzem la indústria d’aliments marins, per exemple, moltes empreses pro-

dueixen tonyina. M’amoïna molt dir-los que la tonyina es captura d’una manera 

que no provoqui danys als dofins. Això diuen: és una tonyina amiga amb els dofins. 

Aquestes mateixes empreses, especialment a Tailàndia, fan servir esclaus als seus 

vaixells: esclaus de Birmània. No conec cap empresa que digui: el nostre producte 

no l’han pescat esclaus. Quan les grans corporacions presumeixen d’un bon com-

portament ens hauríem de demanar què estan amagant.

Les corporacions dominants són molt sensibles respecte dels consumidors. Hi ha 

molta gent que no s’interessa en la política però continua comprant. I pot utilitzar 

el seu poder com a consumidor per castigar les empreses que fan certes coses. 

Això funciona d’una manera dèbil: els consumidors tenen un cert poder. Però és 

com amb la moda. No queda bé portar roba passada de moda ni sabates fabricades 

amb treball infantil. D’acord. Però és poc. 

L’augment  de  la  xenofòbia

En general, la globalització ha estat positiva arreu del món. Però la manera desre-

gulada en què s’ha produït ha creat xocs a diferents països i ha alimentat la ten-

dència a culpar de tot les forces estrangeres. Perquè la globalització és allà fora, al 

món, fora del teu propi país. Si la gent pensa que pateix per culpa de la globalitza-

ció, culpa els estrangers del seu patiment. És l’argument de Trump. 

Només una reforma parcial del neoliberalisme permetria abordar els enormes 

conflictes de l’Orient Mitjà i d’Àfrica. Però seria injust dir que els conflictes de 

Síria, Afganistan, Sudan i Líbia són conflictes creats pel neoliberalisme: hi ha al-
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tres factors, antagonismes i odis que ja hi eren abans del neoliberalisme i hi con-

tinuaran sent. Es podria dir que l’antagonisme que hi ha actualment entre el món 

industrialitzat i desenvolupat i l’islam és un resultat de la globalització. Perquè a 

mesura que els pobles entren en contacte els uns amb els altres s’enfronten tam-

bé a estils de vida que poden trobar negatius. La xenofòbia és una força immensa 

a tot Europa, en especial als països de l’Europa Oriental, els Estats Units, el Japó i 

també l’Índia i altres parts del món. 

L’a l iança  entre  neol ibera ls  i  conservadors

Si mirem enrere, als últims quaranta o cinquanta anys, el conservadorisme i el li-

beralisme han creat una mena de coalició i han governat en la majoria dels països. 

Als segles xvIII i xIx eren enemics. Però es van unir per lluitar contra el desafiament 

del socialisme i ens hem acostumat al seu govern. 

Els conservadors es troben sota pressió de les ales més nacionalistes dels seus 

moviments. Els liberals acostumen a ser liberals socials, però cada vegada més 

s’han convertit en liberals econòmics. Les dues forces que semblen tenir més di-

namisme en aquests moments són el neoliberalisme i el conservadorisme xe-

nofòbic, deixant al mig conservadors moderats i liberals moderats. Són veus 

molt diferents perquè els neoliberals volen mercats, i els mercats són universals. 

El neoliberalisme no està interessat en les fronteres ètniques, culturals o de gè-

nere, mentre que la xenofòbia tracta únicament de fronteres, de manera que 

estan sorgint esquerdes en aquesta aliança entre neoliberals i conservadors.

Al meu país, la Gran Bretanya, els grups neoliberals més importants són molt hos-

tils al Brexit. Però els neoliberals més polítics pensen: si podem concentrar l’opinió 

de tothom sobre l’oposició a les institucions transnacionals i si ens concentrem en 

l’estat nació, la gent no s’amoïnarà pel mercat global. Els multimilionaris tenien 

això al cap quan van decidir donar suport a Donald Trump: hi ha el perill que la 

gent s’oposi als negocis, ens cal una persona que porti això en una altra direcció. 

Trump critica les elits, però ell és un dels homes més rics del món. Critica les elits 

perquè són neoliberals respecte dels mexicans i els musulmans. De manera que en 

canviar el focus d’atenció, ja no s’ataca les grans multinacionals. Però quan Trump 

Colin Crouch
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proposa lleis proteccionistes trenca la primera regla del liberalisme. I per això als 

Estats Units, en aquests moments, hi ha tensió entre els neoliberals xenòfobs i els 

neoliberals clàssics.

Postdemocràcia

Els moviments xenòfobs volen economies molt protegides. Hi ha aliances de con-

veniència entre el neoliberalisme i la xenofòbia, però es tracta d’una aliança pe-

rillosíssima per a cadascun d’ells. És una relació contra natura i només poden fer 

pactes temporals.

Quan vaig escriure el llibre Posdemocracia, l’any 2003, vaig dir que a les demo-

cràcies avançades anàvem de camí cap a una democràcia corporativa. Les insti-

tucions democràtiques funcionen però l’energia se’n va a altres bandes. Això sig-

nifica que la democràcia es converteix en joc: hi ha gestors polítics que gestionen 

les eleccions, que produeixen les polítiques, produeixen les demandes, fan servir 

les tècniques del màrqueting i de la indústria publicitària i creen un sistema de 

competició molt artificial. 

Puc veure algunes quotes d’energia que venen de la societat civil cap al sistema 

polític i que el mantenen viu. I veig moviments lliures: el feminisme, el moviment 

verd. I he d’acceptar que el populisme xenòfob és un tercer moviment. Què ha 

passat des del 2003? Que el tercer moviment s’ha convertit en el més important. 

Jo veia la postdemocràcia com un fet que succeeix quan els sistemes polítics mos-

tren senyals de cansament. Perquè ens habituem a les eleccions cada quatre anys 

i ja no hi participem. La part del món on el desplaçament cap a una postdemocràcia 

és més ràpid és l’Europa de l’Est i l’Europa Central, on la democràcia encara és 

jove. Les xifres de participació han caigut en picat. Molt pocs partits polítics han 

pogut desenvolupar arrels de debò a la societat civil. Es duen a terme al voltant 

d’un home molt ric, que es gasta molts diners i que després se n’avorreix… Una 

conseqüència de tots aquests anys de socialisme d’estat és que la societat civil és 

molt dèbil i no manté un sistema polític viu. Aleshores alguns descobreixen que el 

sentiment profundament nacionalista es pot utilitzar com una cosa que connecti 

la gent d’aquesta part del món amb el seu sistema polític.

Podem reformar el sistema neoliberal? 
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La socia ldemocràcia ,  en  un mal  tràngol

La socialdemocràcia tenia tres problemes. El primer: durant aquell moment tan impor-

tant dels anys noranta i començament d’aquest segle, un seguit de partits socialdemò-

crates van passar per un període en què van sentir que no es podien resistir al neolibe-

ralisme. En van acceptar gran part de l’argumentari. També volien obtenir algun tipus 

de suport de les grans multinacionals que empenyien els programes neoliberals. Encara 

feien polítiques socials —el Partit Laborista britànic, per exemple, va impulsar un pro-

grama molt ambiciós i efectiu contra la pobresa infantil— però sense pregonar-ho, d’una 

manera gairebé secreta. Van donar tant de terreny a la ideologia neoliberal que quan va 

arribar la crisi el 2008 no van poder dir: ja us ho vam dir, que passaria això. La socialde-

mocràcia va pujar al tren neoliberal just abans que el tren col·lidís. 

Segon problema: una de les dues circumscripcions socials principals de la social-

democràcia, la classe treballadora organitzada en el sector industrial manufactu-

rer, ha entrat en declivi. És el resultat d’un canvi econòmic i tecnològic, però això 

significa que la classe social fundadora de la socialdemocràcia s’ha convertit en 

una classe en procés de desaparició històrica. Això ha afectat els sindicats, l’única 

creació social important de la classe treballadora. La segona circumscripció im-

portant són els treballadors professionals, orientats majoritàriament cap als sec-

tors públics, tot i que no necessàriament. En aquest sector, cada vegada hi ha més 

afiliats i més líders sindicals dones. S’ha produït un canvi en la base de classe i un 

canvi de gènere, en la socialdemocràcia. 

El tercer factor és que la classe treballadora, l’antiga classe industrial fonamentalment 

masculina, ha estat especialment vulnerable a l’atracció dels moviments xenòfobs.

Si l’únic suport als moviments xenòfobs fos la classe treballadora en declivi seria un 

moviment molt petit. Però reben suport de persones molt acomodades. La coalició 

socialdemòcrata té cada vegada més dificultats per mantenir units aquests grups i 

és cada vegada més petita. Deixa fora tots els que no són treballadors industrials ni 

persones que estiguin en el sector de serveis. Hi ha moltes persones per a les quals 

la vida és molt insegura, que tenen contractes molt precaris, i ells haurien de ser la 

nova circumscripció de la socialdemocràcia. Sovint ni tan sols tenen l’estatus d’em-

pleats: són autònoms. Viuen fora de la societat i arribar-hi és molt difícil.  

Colin Crouch
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Molts d’aquests treballadors són joves. Tenen un sentit d’identitat, de solidaritat que es 
pugui identificar en un moviment polític?

El problema de la precarietat a la Gran Bretanya és diferent que a Espanya, on es 

tracta d’un problema de feines temporals. No tenim gaires feines temporals, perquè 

molt poca gent té feina fixa. Però tenim un altre problema: l’autoexamen forçat. Per 

exemple, una persona que condueix un taxi per a Uber. Uber diu: tu no ets el meu 

empleat. Ets un home amb un taxi, fas servir la nostra plataforma per obtenir clients. I 

nosaltres t’exigim que treballis un nombre determinat d’hores al dia i que condueixis 

un vehicle que porti el nostre nom. Si tens un accident no és el nostre problema, no 

tindràs cap tipus de pensió: ets un empresari. 

Aquest tipus de força laboral està creixent a la Gran Bretanya. Aquestes persones 

estan començant a organitzar-se. És molt difícil, perquè no tenen un lloc de treball. 

Comencen a trobar maneres de reunir-se i han creat un sindicat, que el moviment 

sindical general no accepta i que té molt pocs recursos. Són precaris i són invisibles, 

no es reuneixen en fàbriques com ho podia fer la classe treballadora industrial per 

demostrar solidaritat. Les xarxes socials són una bona manera de trobar-se. Creen 

plataformes i l’empresa no pot trencar la seva reunió perquè s’està fent a internet. 

Un dels grans debats actuals és on col·loquem la voluntat i el debat polític, en l’àmbit 
global o de l’estat nació? 

Aquest és el problema central. Quan l’economia és cada vegada més global i la seva re-

glamentació exigeix una acció internacional, tenim un problema, perquè la democràcia 

està limitada a l’estat nació. No pot arribar al nivell que hauria d’arribar. O destruïm el 

nivell global i tornem a l’estat nació, a través de barreres comercials, o construïm insti-

tucions globals. Però perquè siguin efectives, la gent s’hi ha de poder identificar. 

Jo em veig a mi mateix com una persona moderna, com una matrioixca, amb una sèrie 

d’identitats que es contenen les unes a les altres. Visc a la ciutat d’Oxford, em sento an-

glès, ciutadà del Regne Unit, i el que és molt important per a mi és que soc europeu, dono 

suport a entitats benèfiques que treballen arreu del món. Totes aquestes activitats po-

den treballar plegades. Crec que a Espanya hi ha problemes per acceptar aquests nivells 

d’identitat diferents. Cal saber invertir compromís i passió en tots aquests nivells.  

Preguntes  del  públ ic

Podem reformar el sistema neoliberal? 
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Els límits del dret
Cicle La Idea de Límits en un Món Accelerat, organitzat per l’Escola Europea 

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

Juan José López Burniol, jurista i notari

D i l l u n s  1 6  d ’ a b r i l  d e  2 0 1 8

“El  dret  és  com l ’a ire :  de  l ’a ire  no 
es  v iu ,  però sense  a ire  no es  pot 
trebal lar,  no et  pots  guanyar  la  v ida 
ni  pots  mantenir  amb normal i tat 
les  teves  re lac ions  socia l s”

Per a què serveix el dret? Quins són els límits del dret? Fins on pot arribar? En 

aquests moments aquest tema té, en aquest país, una dimensió pràctica d’una cer-

ta envergadura.

El dret el viuen vostès sense adonar-se’n. M’estan escoltant en silenci, no crida 

ningú, no s’aixeca ningú: observen unes normes. Són només normes d’educada ci-

vilització, de cortesia. Però, a més, alguns de vostès deuen haver vingut en cotxe, 

i potser han aparcat malament i els posaran una multa. Si no la paguen, els em-

bargaran el compte corrent. Aquestes normes són coactives: s’imposen per una 

violència legítima. Això és el dret. 

Però tot és relatiu. El 1967 tot just havia acabat la carrera i em vaig trobar, en 

un carrer de Pamplona, amb un antic professor salesià. Em va preguntar: “Què hi 

fas, aquí?” Li vaig respondre: “Acabo la carrera de Dret.” I em va dir: “El dret mata 

la vida.” Una altra anècdota. Anys noranta o 2000. Jo havia escrit un article a La 
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Vanguardia que es titulava “Elogi de la violència legítima”. Ho deia en el sentit que 

no hi ha norma jurídica sense un poder coercitiu: sense coerció no hi ha dret. Una 

amiga periodista em va dir: “Això és una barbaritat, no hi ha violència legítima.” Li 

vaig dir: “Tens una segona residència? I per què creus que no hi entren quan no hi 

ets? Perquè ho diu el Codi civil o perquè hi ha els Mossos d’Esquadra?” El dret no 

mata la vida: la fa possible en bona mesura. És el mínim d’ètica necessari perquè  

no anem a bufetades pel carrer. Aquest mínim s’imposa coactivament.

Prescindir  de  la  l le i  és  per i l lós 

El dret és un pla vinculant, t’agradi o no, de convivència amb la justícia. Què és el que 

caracteritza el dret? L’obligatorietat. L’existència d’un poder que el faci efectiu en 

cas que no s’accepti voluntàriament. Qui té aquest monopoli de la violència? L’estat. 

Per simplificar les meves idees sobre la història humana acostumo a dir, en esque-

ma, que la història humana és un procés de triple ampliació: ampliació d’escenari, 

ampliació de protagonista i ampliació de llibertats. Ampliació d’escenari: comen-

cem en una cova, passem a la tribu, després a la ciutat i, en l’actualitat, a la unió 

superestatal. Ampliació de protagonista: dels caps militars i dels sacerdots, es va 

passar a les castes aristocràtiques; d’aquestes, a la burgesia; posteriorment, a tots 

els ciutadans, i, per últim, s’ha incorporat la dona. Ampliació de llibertats: és evi-

dent al llarg dels segles. Doncs bé, en l’etapa que vivim actualment, l’organització 

base és l’estat. L’estat és una entitat històrica contingent. Arribarà un dia en què 

no existirà, però en l’actualitat existeix: és una entitat contingent d’organització 

del poder polític en una determinada comunitat humana. L’estat és una estructu-

ra, un sistema jurídic, un conjunt de normes: des de la Constitució fins a l’última 

reglamentació municipal, passant pel codi de circulació. 

Prescindir de la llei és perillós. Estic llegint un llibre que es titula Carl Schmitt en 

la República de Weimar, obra d’Ellen Kennedy. Explica que el gran jurista europeu 

de la meitat del segle xx veu el moment crític de la República de Weimar i diu: 

sobre la base de l’article 48, això s’ha d’arreglar. Com? Atribuint poders especials 

al president de la República. La Constitució ho permet. Van donar aquests poders 

a Hindenburg. Però el gener del 1933 Hitler va ser nomenat, democràticament, 
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canceller de la República. Al cap d’uns mesos Hindenburg va morir. Hitler va pas-

sar a ser president de la República i aquells poders excepcionals es van anar am-

pliant, i no cal que els digui com va acabar tot allò. Insisteixo: prescindir de la llei 

és perillós. Quan se’n prescindeix, d’una banda s’acaba en una dictadura i de l’altra 

s’acaba en una revolució. Ni dictadura ni revolució. 

Per  a  què  serveix  e l  dret? 

El dret és una eina que pot servir per a qualsevol cosa. Per al bé i per al mal. El dret 

no té sentit si no està lligat a dues idees: seguretat i justícia. Alguns historiadors 

econòmics es plantegen la qüestió següent: per quina raó els pobles d’Europa, a 

partir del Renaixement, pugen econòmicament i arriba un moment en què aconse-

gueixen el control de tot el món, al qual exploten colonialment durant cinc-cents 

anys? Perquè a partir del Renaixement els pobles europeus van entrar en un equi-

libri, si es vol inestable. Els governants estaven molt amoïnats per l’existència d’un 

àmbit de seguretat que permetés fer negocis. Apareixen la lletra de canvi, la socie-

tat anònima. Seguretat és previsibilitat. 

Espanya, 1835: s’amortitza la propietat immoble. Les grans masses de propietat 

que eren en mans religioses o de les famílies aristocràtiques es declaren en situa-

ció de venda forçosa. Una petita burgesia emergent i pagesos rics comencen a 

comprar aquestes terres i es produeix una redistribució enorme de terres. I què 

volen els que compren les terres? Seguretat i ordre públic als camins: creen la 

Guàrdia Civil. Que els títols, les escriptures, vagin a missa: el 1860 es crea la Llei 

orgànica del notariat i el 1861 la Llei hipotecària. El dret serveix per donar previ-

sibilitat, seguretat, que faciliten el desenvolupament econòmic. 

La just íc ia  del  cas  concret

Hi ha progrés econòmic perquè existeix el mercat, però existeix el mercat perquè 

existeix seguretat jurídica. Tant important o més que la seguretat és la justícia. La 

justícia és la voluntat constant i permanent de donar a cadascú el que li pertoca. 

Què vol dir, en la pràctica? 
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Del meu mestre, Álvaro d’Ors, vaig aprendre que la justícia absoluta no existeix: 

només existeix la justícia del cas concret. Has de valorar els interessos contrapo-

sats, valorar les intencions i al final, com a jutge, has de donar la raó al que té un 

interès més digne de protecció. Álvaro d’Ors deia: “Nosaltres ens pensem que el 

dret continental, el dret espanyol, el dret francès, el dret alemany… és el continua-

dor del dret romà.” En certa manera ho és. Però els que s’assemblen més al dret 

romà no són precisament els sistemes continentals sinó els anglosaxons. Per a ells 

la font del dret, per antonomàsia, és el que diuen els tribunals.

I què és just? El que cada societat en cada moment històric considera més adequat 

al que és convenient. Els drets humans en queden al marge: són el que els juristes 

denominem un Prius: són anteriors. Però tota la resta… Els mitjans de comunicació 

han de ser propietat privada o propietat pública? Cada societat en cada moment 

històric decidirà. Qui ho decideix? Els caps militars o religiosos, l’aristocràcia amb 

el rei absolut. Després la burgesia, el poble i, des del segle xx, tots els ciutadans. 

No es  poden fer  l le i s  a  mida

La font del dret és el Parlament. Quina és la forma d’expressió del Parlament? La llei: 

norma jurídica de caràcter general. El Parlament pot regular amb caràcter general 

el règim de propietat dels apartaments de tots vostès. El que no pot fer el Parlament 

és que l’apartament li quedi expropiat per llei. José María Ruiz Mateos a Rumasa les 

va fer de tots colors, però no era possible que una llei l’expropiés, perquè les lleis 

singulars no s’admeten. No es poden fer lleis a mida d’un cas concret. 

La Revolució Francesa es pren tan seriosament que el Parlament és la font de 

la llei per antonomàsia que diu: després que no vinguin els jutges amb històries. 

L’únic que han de fer és una operació sil·logística. Que no em vinguin amb inter-

pretacions complicades i que no es digui mai que la jurisprudència és font del dret. 

Els revolucionaris francesos creien que els jutges eren una excrescència de l’antic 

règim, de la mateixa manera que es podia pensar aquí en el moment de la Transició 

espanyola. Una cosa és el que diuen les lleis i una altra la realitat, tan complexa. Les 

lleis s’han d’aplicar. I la jurisprudència dels tribunals té un valor, ho vulguis o no, 

interpretatiu i jo diria que moltes vegades normatiu.
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La Il·lustració és un moment magnífic de la història humana. Ens diu que la raó està 

per sobre de la tradició, que cal buscar la felicitat en aquest món, no la salvació en 

l’altre, i, en tercer lloc, que tots tenim els mateixos drets, perquè tots som iguals. 

És una declaració fantàstica sobre la qual es fonamenta en bona part la nostra 

Europa. El romanticisme és una involució. En l’àmbit jurídic va donar lloc a l’escola 

històrica del dret. A Alemanya va sorgir una escola que considerava que l’esperit 

del poble estava per sobre de les lleis. Qui defineix què és l’esperit del poble? 

La llei no ho omple tot: existeix el costum. Un jurista espanyol, Federico de Castro, 

la definia com la “norma creada i imposada per l’ús social”. A còpia de repetició es 

pot crear la convicció que una cosa és obligatòria. També tenen alguna importàn-

cia els principis generals del dret. Homes i dones fem servir la intel·ligència per 

fer abstraccions. Uns altres parlen del dret natural: està imprès en la naturalesa 

de les coses i es pot deduir per la força de la raó. I, per últim, la jurisprudència. 

S’apliquen les lleis i, en el cas espanyol, quan una llei és interpretada dues vegades 

pel Tribunal Suprem en el mateix sentit, si un tribunal no compleix això es pot re-

córrer. Unifica la interpretació i canvia el sentit de les lleis.

Com evoluciona e l  dret? 

Això ens porta a un tema especialment interessant. Les lleis són el text i la seva cir-

cumstància, de temps i lloc. Estem aplicant lleis del segle xIx. Les lleis passen, les cir-

cumstàncies canvien. Les lleis envelleixen. De vegades n’hi ha prou amb una actualitza-

ció perquè tornin a ser vigents. Unes altres vegades cal modificar-les. Altres vegades 

cal substituir-les per d’altres. El dret no queda cristal·litzat per sempre: evoluciona. 

Hi ha branques del dret. El dret és un, però és molt plural. Els grans despatxos, 

generalment, es dediquen al dret mercantil, al dret fiscal, a algunes coses de dret 

civil. Però quan es té un problema greu de tipus penal o de tipus matrimonial o fins 

i tot de tipus successori, normalment no es va a grans despatxos, es va a despatxos 

amb els quals hi ha una relació més directa i més de confiança. 

Primera distinció: dret públic i dret privat. Diguem, d’entrada, que en un principi 

va ser el dret privat. Els juristes de dret privat, quan hi ha un problema, veiem el 
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conflicte d’interessos, pensem que s’ha de resoldre i fem servir la norma jurídica 

amb una certa flexibilitat. Quan em dedicava més a escriure sobre dret vaig es-

criure que, en dret, l’evolució és l’erosió de la norma imperativa. En canvi, el jurista 

de dret públic, respecte de la norma jurídica, té una visió molt més de respecte. Té 

una tendència innata a una estabilitat més gran de l’ordenament. 

He estat notari durant 45 anys. Quan em vaig treure les oposicions a notaries, en 

l’àmbit del dret patrimonial podies fer el que volguessis, la regulació era mínima. 

En canvi, en l’àmbit del dret de família i en el de successions, tot estava extraor-

dinàriament taxat. Ara s’ha girat la truita. En l’àmbit patrimonial la regulació és 

brutal, cada vegada es regulen més coses. En canvi, en matèria de família i succes-

sió es va ampliant. Això em va fer pensar en una observació de Hannah Arendt: 

“Actualment, a la nostra societat, s’ha produït una situació que és la següent”, es-

crivia als anys seixanta. “Els que tenen el poder de debò comencen a dir: ‘Aquesta 

gent que vagi a votar cada quatre anys, que comprin tot el que vulguin. Que des de 

la perspectiva personal portin l’hedonisme fins a l’últim nivell, si és el que volen. 

Però que no toquin gaire les qüestions patrimonials.’” És el que Hannah Arendt 

anomena el “totalitarisme permissiu”. 

Hi ha hagut èpoques en què el dret privat ha estat molt més important que el dret 

públic: als nostres règims liberals, per exemple. Quan el liberalisme decau, l’estat hi 

intervé. Després de la Segona Guerra Mundial es crea la Unió Europea i l’estat del 

benestar, que descansa sobre una gran dosi de dret públic i l’intervencionisme. 

Canvis  en la  famíl ia

Vaig estudiar la carrera de Dret als anys seixanta. Des d’aleshores s’han produït 

els fets següents. En primer lloc, la dessacralització del dret de família. L’Església 

controla la societat a través de l’ensenyament i del control de la família. Quan es 

vol fer un Codi civil que admeti el matrimoni civil i el divorci, es xoca amb una gran 

oposició de l’Església. A Espanya la secularització del dret de família va arribar 

amb dos-cents anys d’endarreriment. La Revolució Francesa va ser el 1789 i el di-

vorci i el matrimoni civil a Espanya, si deixem de banda els anys de la Segona Repú-

blica, van arribar amb la reforma del Codi civil del 1981. Pràcticament dos segles. 
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En segon lloc: la igualació de la dona i l’home. Jo vaig estudiar un Codi civil que 

deia que no poden prestar consentiment per contractar els bojos o dements, els 

menors d’edat i la dona casada. Es va suprimir el 1975. 

En tercer lloc: la igualació dels fills. En el dret català, fins al 1984, que es va cons-

titucionalitzar, existia la incapacitat relativa per succeir dels fills adulterins, sacrí-

legs o incestuosos. No els podies deixar res en testament. 

De la família patriarcal s’ha passat a diferents tipus de famílies. Parelles de fet. 

Parelles de fet homosexuals. Situacions de convivència… Llibertat, pacte: cadascú 

s’ho munta com pot i les normes de caràcter imperatiu van baixant.

El que ha canviat totalment és el dret de successions. Catalunya no és rica, però ha 

estat molt ben estructurada. Perquè les empreses familiars agràries, les cases de 

camp, no es poden dividir. Perquè una empresa d’aquest tipus funcioni calen dos 

requisits: que el patrimoni no es divideixi i que només hi mani un. És molt dur i crea 

excedents de població, però és l’única manera de funcionar. I no es creguin que els 

rics d’ara funcionen d’una altra manera. Els que són rics de debò, entenent per rics 

els que tenen un patrimoni productiu que els dona una preeminència econòmica i 

una repercussió política, el que busquen és la continuació dins de la casa d’aquest 

patrimoni que els dona poder i diners. I això a tot el món. Aquest sentit de la casa 

ha desaparegut, només continua amb els rics. La propietat s’ha dispersat. Tothom 

és propietari. La successió s’ha trivialitzat. Fem unes herències petitíssimes. Mei-

tats de pisos i d’apartaments i pocs diners. S’estalvia menys, perquè es pensa que 

el futur estarà resolt en part amb la pensió. 

Durant l’última etapa de la carrera notava un dèficit meu, gran, en matèria d’ur-

banisme. No he sabut urbanisme a fons, perquè no en vaig estudiar al moment 

oportú perquè no en feien. En matèria urbanística ara la regulació és enorme. I en 

matèria de legislació i contractes: tota la legislació de consumidors és necessària, 

perquè abans la venda d’una casa era una cosa infreqüent, ara els habitatges són 

un bé de consum durador. 
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Els límits del dret

I  la  Const i tució? 

La llei marc d’un estat o bé la imposa algú per la força o bé és fruit d’un pacte. La 

Constitució és un pacte. Els pactes s’han de complir. Però rebus sic stantibus: men-

tre les coses estiguin com estan. Si canvien les circumstàncies, cal canviar la llei. 

Els polítics han d’anticipar quan una part significativa de la població vol un canvi. 

El dret necessita una força coercitiva, però perquè tingui legitimitat la societat a la 

qual s’ha d’aplicar majoritàriament la norma l’ha d’acceptar com a bona. Quan una 

part significativa de la població demana una adaptació de la Constitució a la nova 

realitat, cal recollir-ho i posar-se a treballar a través d’un diàleg transaccional. El 

pitjor pacte és millor que el millor plet. Un constitucionalista espanyol una vega-

da va dir: “A Espanya tenim poca tradició de canvis constitucionals: això explica 

l’abundància de revolucions.” No es poden posar portes al camp. 

L’11 de setembre de 1714 van acabar les fonts autòctones del dret català. Fins a 

la Compilació de Dret Civil del 1960, el dret català va subsistir d’una manera mira-

culosa sobre el treball fantàstic de generacions de juristes que van tenir el talent 

d’adaptar les antigues normes. El dret català ha estat un testimoni d’identitat i ara 

és un instrument d’autogovern. 

Conclusió: el dret no és un dogma que cal acatar, sinó una regla de conducta im-

posada per la convicció social dominant que s’ha d’aplicar amb prudència a cada 

cas concret, perquè no existeixen la justícia ni la seguretat absolutes, sinó tan sols 

la justícia del cas concret, per la qual cosa la raó jurídica per excel·lència no és la 

justícia: és la prudència. El dret no és un conjunt de regles immutables, immunes al 

pas del temps i al canvi de circumstàncies, sinó que s’ha d’aplicar sempre interpre-

tant-lo d’acord amb el temps i les circumstàncies del moment. El dret no existeix 

sense una força coercitiva legítima que li doni suport, que és monopoli de l’estat. 

Es pot dir que un judici és un acte de violència ritualitzat. 

El dret no és mai per a sempre, raó per la qual les seves normes s’han de modificar 

o ha de ser substituït tot sencer per un altre cos normatiu quan el canvi social és 

tan fort o tan radical que ho exigeix. El dret no és un refugi per esquivar les res-

ponsabilitats polítiques i l’assumpció de riscos. El dret no té altre fonament de la 
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seva obligatorietat que l’acceptació voluntària de la seva vigència per part d’una 

majoria molt àmplia de la mateixa societat a la qual s’ha d’aplicar. El dret no és una 

ciència. El dret és com l’aire: de l’aire no es viu, però sense aire no es pot treba-

llar, no et pots guanyar la vida ni pots mantenir amb normalitat les teves relacions 

socials. És una creació modesta en aparença però absolutament imprescindible.

O sigui, que el dret sempre arriba quan els canvis estan assumits socialment…

Cito el jurista espanyol Federico de Castro: “Els revolucionaris de tota casta fan 

taula rasa de la situació anterior i aleshores estructuren un nou sistema jurídic de-

dicat a perpetuar la seva situació.” Això és així: el dret és sempre un posterius. Però, 

és clar, és molt diferent que aquesta situació que es perpetua sigui la d’una aristo-

cràcia terratinent o bé la d’uns comercials que també tenen negocis d’esclavitud, 

que sigui el poble d’un país democràtic i lliure… Una de les tensions del present 

és que a través de les tan vilipendiades xarxes socials tots comencem a participar 

d’una manera molt directa en la vida col·lectiva. Estem a sobre de tot el que passa.

Com el dret successori afecta l’augment de l’esperança de vida?

Recordo una vegada que vaig fer el testament a un bomber. Li vaig dir: “Faci’n 

hereva la dona, però deixi la legítima als fills.” I em va respondre: “Miri, si he de 

deixar la legítima als fills, per què faig testament? No els vull deixar res, vull que 

la meva dona ho tingui tot. Ella ja els cuidarà.” La legítima està mal vista. I tenen 

raó. Perquè als fills no els devem res. Els hem donat estudis, roba, viatges… Una 

vegada vaig escriure un article a La Vanguardia en què deia que als fills el màxim 

que se’ls pot donar és l’hora. La gent això ho capta. I això lentament va canviant.

Preguntes  del  públ ic
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Marina Garcés. Vull començar expressant una preocupació. Com pot ser que això 

que s’havia anomenat la democratització del saber o del coneixement, al qual es va 

arribar a través de moltes iniciatives, lluites i combats diferents (des de l’educació 

pública, la universalització de drets determinats a l’entorn de l’alfabetització i l’accés 

al coneixement, la cultura oberta), tota aquesta batalla històrica, que és molt antiga, 

com pot ser que no condueixi necessàriament a societats més democràtiques? 

Crec que és un punt de partida per a la nostra conversa perquè requereix moltes 

anàlisis, diagnòstics i reflexions concretes que podem compartir. Què passa aquí?  

I quin esforç més ens demana la conjuntura contemporània a l’hora de situar-nos 

en una aposta per una democràcia profunda i radical i no tan sols per una demo-

cràcia formal, cada vegada més inoculada d’autoritarisme, despotisme i dogmatis-

me? Què seria el que fa que no puguem afirmar que vivim en democràcies plenes?

Penso, heretant el que han estat els pressupostos d’alguns d’aquests combats 

per la democratització del saber, que l’accés a l’escola, l’alfabetització com a 

D i j o u s  2 7  d e  s e t e m b r e  d e  2 0 1 8
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pràctica d’emancipació de les classes populars, de les dones, dels pobles colo-

nitzats…, totes aquestes pràctiques de lluita tenien un pressupost: que l’accés 

al saber a través de l’educació, de la lliure informació, de la circulació d’idees, és 

emancipadora per si mateixa. Fer-nos més educats, més cultes, estar més infor-

mats, és ja en si mateixa una pràctica d’emancipació. Podíem pensar que una ciu-

tadania més informada és una ciutadania més lliure. En el cas de les lluites de les  

classes populars per l’alfabetització, no tan sols per participar de la cultura de 

les classes altes, sinó, en aquest país, tota la tradició dels ateneus, de l’educació 

obrera, de l’educació de les dones… 

Hi ha una escena que de vegades repeteixo, perquè m’interpel·la molt, de la pel·lí-

cula d’Ettore Scola Una giornatta particolare: Marcello Mastroianni i Sophia Loren 

en un apartament obrer mentre Mussolini arriba a desfilar pels carrers. La po-

blació obrera baixa, ella vesteix els nens i es queda fent els llits. Apareix un veí, 

periodista, homosexual, que està en perill en la nova situació d’Itàlia. Mantenen 

una llarga conversa-relació-situació, que és la pel·lícula. Hi ha un moment en què 

Sophia Loren diu: “A una dona inculta se li pot fer qualsevol cosa.” Expressa humi-

liació per la seva incultura, la seva impotència com a dona, com a obrera i com a 

italiana en un moment de manifestació massiva del feixisme. I em demano: per què 

a tanta gent tan culta, com som em termes històrics a les nostres societats actuals, 

se’ls pot fer qualsevol cosa o gairebé qualsevol cosa? Què passa?

Universa l i tzació  i  democrat i tzació  del  saber

Ángel Gabilondo. Crec que ens equivoquem si pensem que és el mateix la univer-

salització i la democratització del saber. Estic molt segur que s’ha produït una uni-

versalització més gran del saber, però no estic tan segur que s’hagi produït una 

democratització més gran del saber. Per exemple, pensar que l’escolarització de 

tots els infants és simplement el compliment del dret a l’educació és confondre la 

universalització de l’educació amb el dret a l’educació, que no és el mateix. 

La universalització del saber no ens ha fet més cultes o més cultivats. Hi ha un sa-

ber tecnocràtic, utilitarista, que no implica cultura ni saviesa. Vull dir que el prurit 

del domini del saber per part dels que hem tingut l’oportunitat d’accedir a estu-

Ángel Gabilondo |  Marina Garcés
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dis superiors ens hauria de portar a més humilitat i senzillesa, i agraïment social 

per haver-ne tingut l’oportunitat, en lloc de fer-ho servir com a arma llancívola de 

superioritat moral enfront dels que no l’han tinguda. 

Dic això perquè, des de sectors de vegades atrevidament i suposadament pro-

gressistes, s’utilitza l’ostentació de les titulacions acadèmiques com a símbol de 

superioritat respecte dels que ni tan sols han tingut l’oportunitat d’haver pogut 

estudiar. Em sembla que és molt important perquè la pura entronització del saber 

i del coneixement com si fossin valors per si mateixos em sembla molt discutible, 

potser perquè de jove vaig llegir un llibre que es titulava Coneixement i interès de 

Jürgen Habermas. 

Potser és que ens creiem que el coneixement en si mateix i per si mateix, i qual-

sevol tipus de coneixement, produeix, sense més, l’alliberament personal o dels 

pobles. O sigui que com més coneixement millor. Hi estic d’acord. Com més conei-

xement millor, millor. El primer que hem de fer és veure què s’està presentant com 

a coneixement en una societat en què fins i tot el coneixement mateix es presenta 

com una forma consolidada d’ignorància, que podria conduir a aquest extrem: una 

societat en la qual tots tinguem més coneixement i on la ignorància sigui com no 

ha estat en la història de la humanitat. 

I això és el que ens pot inquietar, atès que cada vegada sabem fer més coses, co-

neixem més coses, però ni tan sols som més cultes, sinó que de vegades som igno-

rants ben domesticats. I aquí és on es pot trobar el problema.

Reivindicar  e l  que  és  comú

Hi ha d’haver unes elits que determinin el pedigrí dels coneixements? Coneixe-

ment magnífic, enfront de coneixement insà i perillós. Doncs jo crec que el que hi 

ha d’haver és una cosa que s’anomena democràcia: entendre que la comunicació 

és la clau —la clau— de la possibilitat de trobar i establir els valors que sostenen 

un projecte comú de justícia i de llibertat. I si no ens creiem això, tota la resta de la 

conversa que tinguem serà molt interessant per als erudits, però no per construir 

la societat que volem. 
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He llegit i escoltat Marina Garcés parlar de la reivindicació del que és comú i pen-

so que és el que hem de fer. No allò comú vinculat a una identitat, sinó allò comú 

vinculat a la creació d’espais de comunitat. I la meva pregunta és: hi ha una co-

munitat dels sabers? Hi ha una comunitat de coneixement? Bé, els que estem a la 

universitat tenim una gran il·lusió amb això. Estan en comunitat els sabers cientí-

fics amb els sabers humanístics? És la universitat l’espai on conviuen els sabers en 

joiosa harmonia cantant himnes d’exaltació d’allò comú? On és allò comú en una 

societat que ha privilegiat l’individualisme, el campi qui pugui, el tirem endavant de 

qualsevol manera, a qualsevol preu? Què han conreat els genis intel·lectuals que, do-

tats d’una enorme titulació, han pogut aparèixer davant de la societat fent servir 

el coneixement com un gest de poder?

Estic a favor que tinguem molt coneixement, però el coneixement també se’ns pro-

cura, també se’ns lliura, se’ns dosifica perquè siguem el que de vegades en alguns 

contextos es requereix de nosaltres dòcils empleats i no ciutadans actius i lliures.

Fuga o  inf i l tració

Marina Garcés. Hi ha unes institucions, fins i tot del públic, que no treballen ne-

cessàriament pel comú. Hi ha malestars actuals força profunds que tenen a veure 

amb això. I que es manifesten de dues maneres. D’una banda, provoquen fugues, 

desercions, formes d’altres maneres d’estar en allò que ens concerneix. El conei-

xement no és una dada sinó el sentit que elaborem uns amb els altres, sobre el que 

vivim, experimentem i no sabem com viure. Això és coneixement: quan no sabem 

com viure. 

D’una banda, hi ha gent que està buscant per la via de cercar altres espais de tro-

bada, d’intercanvi, de lectura, d’invenció, de transformació, des de les formes de 

coneixement més artesanals fins a les més sofisticades. Això és una via que crec 

que avui està alterant les geografies institucionals i parainstitucionals per a molta 

gent, especialment per a la més jove, que és a la que li correspon avui buscar on 

trobar-se amb aquells en qui pot confiar, que crec que és un element importantís-

sim a l’hora d’aprendre i conèixer: la confiança.

Ángel Gabilondo |  Marina Garcés



7 1

I, d’altra banda, tenim la infiltració, que també és una pràctica molt necessària 

sempre. Si no aniríem abandonant vaixells només, deixant-los a la deriva o en 

mans dels que els instrumentalitzen. La tasca de l’infiltrat és tergiversar les regles 

del joc per fer que els afers comuns hi siguin, defensar-los dels que els utilitzen 

per beneficiar-se’n i per convertir-los en agendes pròpies de tot tipus: econòmi-

ques, polítiques... 

Entre les desercions i les infiltracions hi ha uns territoris que cal fer valer: ma-

neres de posar en pràctica els sabers i les ignoràncies (que per a mi sempre van 

junts). Cal aconseguir una aliança entre el nostre saber i la nostra ignorància.  

I també incorporar, no tan sols per l’apologia de la diversitat sinó per la via del 

conflicte polític, cultural i epistemològic, altres sabers que també estan irrompent 

al nostre espai mental i que, enfront de l’estandardització a la qual tendeix la ins-

titució del coneixement i els seus satèl·lits, hi ha una deshegemonització del que 

havíem entès per saber, conèixer, decidir i pensar. 

Contra  e l  dogmatisme

Ángel Gabilondo. Hi ha altres maneres de saber. Una de les coses que m’inquieta 

més és viure en una societat, en uns contextos, on et trobes amb persones que 

tenen molt clar el que cal fer, perquè s’ho saben. No necessiten conversar, dialogar, 

ni perdre el temps. Solen coincidir amb els que són pèrits a desanimar, incapaços 

d’obrir-se a possibilitats una mica diferents. Crec que la filosofia és una manera 

de saber i quan es perd la filosofia es perd saber. “No, el coneixement és la ciència.  

I després estan aquestes coses per a entreteniment de pedants avorrits.” Hi ha 

lluites de poder entre els sabers. Els sabers no són innocents, uns enfront dels al-

tres. Disputen espais per aconseguir hegemonies i imposar-se com a sabers domi-

nants en societats en què tenir més saber és tenir més poder i tenir més recursos. 

No cal caure en la ingenuïtat de parlar de la pluralitat dels sabers sense saber que 

es relacionen entre si. 

Tots nosaltres tenim una singularitat irrepetible que és valor absolut, i això cal 

contraposar-ho a l’individualisme. Només s’és diferent al si del que és comú. Fora 

del comú s’és indiferent. I això és molt interessant saber-ho, perquè els que estem 

Control de la ignorància
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reivindicant el comú estem reivindicant la singularitat del que és diferent. Que és 

el contrari de l’hegemonització d’allò uniforme. 

El que passa és que, en la societat liberal en la qual ens trobem, la singularitat s’ha 

substituït per la individualitat, que no és el que produeix el més universal. Només 

s’és singular de debò si hi ha algun tipus d’universalitat, per exemple, dels drets. 

M’agradaria reivindicar l’experiència singular, irrepetible, en la cura i el conreu de 

si mateix, per treure el millor de si mateix per accedir i aportar un espai en la cons-

trucció del comú.

Puc parlar una mica en grec? L’individu és un idiota: això és parlar en grec. Perquè 

els grecs anomenen ιδιωτης el que viu aïllat, sense cap sensibilitat social, política i 

pública. Aquest és un idiota perdut. Això és el que deien els grecs: els grecs també 

s’equivoquen. L’individu és ignorant, l’individu és arrogant. El singular és senzill, re-

coneix les pròpies limitacions i cerca desesperadament la conversa amb els altres.

La casa  del  no saber

Marina Garcés. La relació entre singularitat i individualitat es pot explicar de 

moltes maneres, és un tema que és al centre de la filosofia contemporània. Di-

vendres passat em va tocar fer la lliçó inaugural de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, amb els enginyers, i pensava: com els puc explicar, precisament, que 

la universitat ha de ser la casa del no saber? Un lloc per compartir allò que no 

sabem sobre nosaltres mateixos, del món i de qualsevol altre amb qui convivim 

—perquè mai no ho podem saber tot dels altres, ni amb el big data més extrem. 

Aquesta és la nostra condició: no saber, que no és la ignorància de l’idiota sinó 

la sàvia ignorància. 

Els vaig parlar de Nicolau de Cusa, que és un senyor molt interessant del segle xv, 

que entre altres coses va inventar les lents que ens permeten als miops anar pel 

món. Un gran èxit! Nicolau de Cusa explica molt bé això de la individualitat i de la 

singularitat. Diu: “Per acostar-nos a la veritat, allò al que només ens podem acos-

tar, hem d’aprendre a acollir la desproporció, aquesta dimensió de qualsevol ele-

ment de la vida en la seva condició de no poder ser reduïble a una única mesura. 

Ángel Gabilondo |  Marina Garcés
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Qui pretengui tenir aquesta mesura única per a totes les coses creurà tenir-ho tot 

durant un temps, però haurà ignorat profundament la veritat.”

Ángel Gabilondo. Com més sap un individu més descobreix quant no sap. Com més 

coneixement té més s’incrementa el camp del que no coneixes. Ara estem fins i tot 

desconcertats del que desconeixem, ja que coneixem una mica més. I passa el ma-

teix amb cadascun de nosaltres. Qui no s’ha sentit mai estranger en la seva pròpia 

vida? La primera xenofòbia comença en no acceptar la diversitat o la desproporció 

que ets tu per a tu mateix. El que és íntegre, sencer, acabat, no m’interessa. Pla-

tó, a El sofista, introdueix un personatge que és l’estranger. Quan el deixes parlar 

canvia tota la noció de l’ésser. El no-ésser es l’alteritat, allò altre de l’ésser. Això és 

molt important en una societat d’autosuficients, en la qual l’envaniment en àmbits 

socials, polítics i públics és la forma suprema d’ignorància.

Marina Garcés. Un altre personatge de la filosofia és el nebot de Rameau, que Di-

derot ens presenta com un farsant, que viu de fer-se el graciós als salons… dels 

arrogants. Diderot el descriu: “No hi havia res de més dissemblant a si mateix que 

ell mateix.” Acaba sent el portador d’una veritat: la que desemmascara la hipo-

cresia, l’estupidesa i les pretensions d’un temps en què determinades classes so-

cials emergents estan construint el seu poder sobre un nou monopoli, pel qual 

apareixen com a cultes i com a mereixedors del seu poder, quan en realitat estan 

construint el seu poder sobre l’estupidesa.

La societat  de  l ’aparença

Ángel Gabilondo. La no coincidència amb si mateixa s’anomena el temps. Si no  

tinguéssim distància respecte de nosaltres mateixos, estaríem morts. Aquesta 

distància es recorre en el viure. El fet que siguem mortals significa, com diu Pín-

dar, que som éssers d’un dia. Aquesta no coincidència ens fa ser lluitadors per 

viure. Vivim en la societat de l’aparença, tot s’ha posat perdut de fer el paperot. 

El coneixement no té prestigi. El que té prestigi és fer ostentació de coneixement. 

La democràcia té molts perills si es redueix a l’aparença de democràcia. Això vol 

dir que cal deixar la democràcia? No! Soc partidari que hi hagi més democràcia, 

no menys. “Com que la democràcia no és la veritat del desenvolupament de la 

Control de la ignorància
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polis, deixem la democràcia i tirem cap a una altra banda.” Jo no hi estic d’acord, 

però n’hi ha que sí.

Aristòtil diu que la teoria és la màxima expressió de la praxi. Es diu: “Menys parlar i 

més fer.” La teoria neix d’una determinada manera de fer: som el que fem. El nostre 

ésser vertader, com diu Hegel, és el nostre obrar, la nostra paraula vertadera és 

la nostra forma de vida. Per què la política té tan mala premsa? Perquè diem una 

cosa i en fem una altra. Hi ha una distància entre el nostre dir i el nostre fer: hem 

perdut el logos. Vivim en el temps de la postparaula. Quin coneixement és aquest, 

sense paraula? Perduts els éssers de paraula, perduda la justícia.

Marina Garcés. Aquesta pèrdua de la paraula diria que té a veure amb la por i amb 

la por del més important que recull la paraula: l’experiència entre la distància en-

tre nosaltres i el món. Quan la paraula recull la distància permet moure-s’hi, per-

met acostar-s’hi, permet equivocar-s’hi i per tant rectificar… Els taoistes en tenen 

la recepta: cal oblidar les paraules per poder parlar. Cal refusar les gàbies que ens 

construïm per conjurar les nostres pors, que és la forma com es fa servir avui la 

paraula, com a arma llancívola, com a zona de confirmació i reconeixement fàcil 

respecte dels que semblen parlar com nosaltres. Només hi ha relació quan hi ha 

escolta.

Ángel Gabilondo |  Marina Garcés
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Creu que el més format és el més domesticat?

Ángel Gabilondo. Més que una pregunta es una asseveració. No és que hi hagi 

una mà perversa que està organitzant la societat perquè hi hagi molt abando-

nament escolar i molta ignorància, i aleshores no saben qui votar i els diuen qui 

votar. No tinc aquesta noció de les coses. Però sí que vull dir que hi ha efectes 

que produeixen un funcionament. Més que contestar en el sentit de “creu que hi 

ha un home dolent que està organitzant tot això?”, el que sí que dic és que això 

funciona com si hi hagués un home dolent organitzant-ho.

És necessària una cultura de la planificació de la ignorància per donar estabilitat 
a la societat?

Marina Garcés. Sí que hi ha molta ignorància produïda i avui fins i tot n’hi ha un 

camp d’estudi que s’anomena agnotologia, molt especialitzat, als Estats Units. 

Hi ha accions deliberades i gent que conspira. És un camp de producció de no-

ves formes d’ignorància que tenen a veure amb la informació, no amb l’absència 

d’informació. Estar informats no vol dir saber millor el que ocorre. Hi ha un altre 

autor que parla de la producció d’il·legibilitat. El text hi és, però és il·legible en el 

sentit de produir comprensió i relació. A mi el que m’amoïna de debò és l’apre-

nentatge de la impotència, que avui s’aprèn contínuament, fins i tot passant per 

l’escola i no sabent què fer-hi. Sortir al món ja amb la impotència apresa està 

degradant molt la col·lectivitat en què vivim.

Preguntes  del  públ ic

Control de la ignorància
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Intel·ligència artificial, robotització i quarta revolució digital
Cicle Democràcies sota Control, organitzat per la Fundació Ernest Lluch i 

l’Obra Social ”la Caixa”.

Ramon López de Mántaras, informàtic i físic de l’Institut d’Investigació en 

Intel·ligència Artificial (IIIA) del CSIC

Lorena Jaume-Palasí, membre del Grup de Savis sobre Intel·ligència Artificial i Big 

Data del Govern d’Espanya

D i j o u s  4  d ’ o c t u b r e  d e  2 0 1 8

“Si la idea és situar l ’humà al centre 
de decisió de problemes i  utilitzar la 
màquina com a complement perquè 
el resultat sigui millor, benvinguda 
sigui la intel · l igència artificial”

Ramon López de Mántaras. Què és la intel·ligència artificial? Mereix ser anomenat 

intel·ligent el que s’ha desenvolupat fins ara? La intel·ligència artificial és molt sem-

blant o molt diferent de la intel·ligència humana? Miraré d’aclarir una mica això, 

perquè són paraules, o etiquetes, que indueixen a una certa confusió.

Marvin Minsky, un els pares de la intel·ligència artificial, parlava de “paraules 

maleta”, perquè porten a sobre molta càrrega. Tenim tendència a pensar que tot 

el que fem nosaltres, que és més o menys intel·ligent, quan ho fa una màquina, 

encara que sigui només una cosa molt concreta, es pot estendre a altres aspectes. 

Si un sistema d’intel·ligència artificial fa una cosa complexa molt bé sembla que ha 

de ser capaç de fer qualsevol altra cosa bé.



7 7

Intel·ligència artificial

Ho il·lustraré amb un exercici d’imaginació. Imaginem-nos que tinguéssim una 

màquina del temps i que portéssim Isaac Newton de finals del segle xvII a avui 

dia. Imaginem que el situem en un lloc que li resultés familiar: la capella del Tri-

nity College, a Cambridge, on va ser professor. A continuació, en aquella foscor 

imponent de la capella, traiem de la butxaca un mòbil i l’encenem. Newton, que 

havia descobert que la llum es descompon en tots els seus components de colors 

en travessar un prisma, segurament es quedaria bocabadat de veure la quantitat 

de colors diversos que genera la pantalla. Fem que soni una música que li resultés 

familiar, per exemple, una obra de Händel. A continuació, fem que aparegui una de 

les seves obres més importants, Principia Mathematica. Ampliem una de les seves 

equacions… Després li demostrem com podem fer fotos, vídeos, càlculs aritmètics 

amb una precisió extraordinària…, a ell, que és el pare del càlcul infinitesimal. El 

mòbil ens compta els passos que caminem. I, a més —de vegades ens n’oblidem—, 

també serveix per parlar amb algú que és a l’altra banda del món. 

Podria Newton, un dels gegants de la ciència, donar una mínima explicació cohe-

rent de tot això? Òbviament no tindria cap possibilitat d’explicar res en absolut. 

Pensin que en aquella època els alquimistes volien convertir el plom en or. Potser 

pot transformar el plom en or! Potser pensava que l’energia podria durar tota la 

vida: Newton va viure cent anys abans que Volta, l’inventor de la pila. Totes aques-

tes coses no se les podia imaginar de cap manera i podria pensar que tot és màgia. 

És el que ens passa avui dia amb la intel·ligència artificial.

Competències  sense  comprensió

Hem vist resultats molt positius en alguns camps molt definits, com per exemple 

en els escacs, on la intel·ligència artificial supera la intel·ligència humana. Pòquer, 

videojocs…, en aquest camp les màquines tenen unes competències que superen 

les competències humanes. He dit la paraula competències expressament, per in-

troduir el concepte següent: el problema amb la intel·ligència artificial actual és 

que no és realment intel·ligent i que no aprèn realment, almenys en el sentit en 

què un humà concep els conceptes d’“aprendre” i de “ser intel·ligent”. Té unes com-

petències extraordinàries en àmbits molt determinats: acostumo a anomenar això 

“competències sense comprensió”. 
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Ramon López de Mántaras |  Lorena Jaume-Palasí

De fet, el filòsof de la ciència Daniel C. Dennett, al seu últim llibre, From Bacteria to 

Bach and Back, diu que també els éssers humans som competents de vegades fent 

coses que no podem explicar. Com reconeixem els objectes, per exemple: no ho 

podem explicar, i tot i això ho fem. La diferència amb l’ésser humà és que, tot i que 

nosaltres també tenim limitacions per trobar explicacions profundes de com fem 

les coses, una vegada les tenim apreses i ben adquirides —especialment les coses 

que tenen a veure amb la percepció i amb el sistema sensor i motor en particu-

lar— tenim unes capacitats més desenvolupades que la màquina per explicar-les. 

Tenim una intel·ligència que crec que es mereix el nom d’intel·ligència, encara que 

no sapiguem gaire bé com definir-la: som capaços de fer coses amb comprensió. 

Quan llegeixo una frase comprenc profundament la frase, no com Google Transla-

tor, que tradueix un text, però no té una comprensió profunda del que diu. No en 

fa una anàlisi semàntica: es basa a buscar correspondències entre patrons, entre 

milions de documents traduïts a internet. Es basa en tècniques estadístiques de 

cercar correspondències entre cadenes de símbols. Quan tradueix ens fa la im-

pressió que ha comprès, però no és així. No se li poden fer preguntes sobre el text 

perquè és incapaç de fer cap tipus de raonament. La situació real de la intel·ligèn-

cia artificial actualment són competències sense comprensió i fer que la màquina 

faci coses molt ben delimitades. 

Però atenció: que no existeixin intel·ligències artificials generals no vol dir que no 

ens hàgim d’amoïnar, i molt.

Així  és  com aprenen  l e s  màquines

Lorena Jaume-Palasí. Sí, tens raó, són processos inductius, en què simplement es 

repeteixen situacions, en les quals determinats càlculs són correctes o erronis. 

Així és com aprenen les màquines: de forma bruta. Les màquines van xocant amb 

la paret fins que troben la porta. L’ésser humà primer miraria d’entendre el con-

cepte de porta. Es pot obrir la paret? Es pot obrir la porta? Ah, és clar, doncs surto 

per la porta. Un dels acudits que un dels meus desenvolupadors sol explicar és: 

“Va un pare al seu fill i li diu: ‘Si els altres es tiren per la finestra, tu també et tires 

per la finestra?’ El fill diu: ‘No!’ El pare, que és desenvolupador, li pregunta al seu 
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programa: ‘Tu què fas?’ I el programa diu: ‘Sí!’, perquè funciona imitant el que fan 

els altres.”

L’ésser humà no és tan sols una màquina de lògica: també és una màquina d’empa-

tia. Té la capacitat de posar-se al lloc de l’altre, no sols en el pla lògic, estratègic, 

sinó que també és capaç de posar-se al lloc d’una altra persona des del punt de 

vista emocional. I tot això són aspectes que són difícilment dataficables. Intel·li-

gència emocional, capacitat sociable que comporta, en els aspectes negatius, la 

capacitat de mentir o d’enganyar. Aquí no cal només la lògica, també cal capacitat 

d’entendre en quin estat emocional està l’altre i com utilitzar-ho. 

El que també em xoca molt són els debats que estem tenint a escala mundial. A 

l’Àsia no entenen els debats i les discussions que tenim a Europa. Els encanten els 

robots i els veuen com una forma d’assistència: els veuen com a amics. Des que 

la protecció de dades s’ha fet tan famosa internacionalment, a l’Àsia et demanen: 

però quins riscos hi veieu? 

Té a veure amb les diferents cultures filosòfiques i també religioses. A Occident, 

tant el monoteisme com la Il·lustració ens han ensenyat que l’ésser humà és el cim 

de l’evolució. I tenim no tan sols el dret sinó també el deure de sotmetre totes les 

jerarquies sota nostre. A l’Àsia, el sintoisme creu que rere tota entitat, d’aquest 

got, hi ha un esperit i que tots els esperits són equiparables, que no hi ha cap ti-

pus de jerarquia. Ho viuen amb eufòria. A Occident estem concentrats a projectar 

pors i a mirar menys el que és un problema de debò.

L’ humà,  a l  centre

Ramon López de Mántaras. A l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial hi 

ha una línia de treball que té a veure amb la socialització: algoritmes basats en 

sistemes multiagent, en què es planteja la col·laboració persona-màquina. Alguns 

l’anomenen social intelligence. Per resoldre un problema pots necessitar la col·la-

boració de software més o menys intel·ligent i també la interpretació humana: tots 

dos són importants. Aquest equip persona-màquina, que en anglès s’acostuma a 

anomenar human center artificial intelligence, és fonamental. 
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En altres societats potser no tant, però a la nostra cal treure aquesta por de ve-

gades no gaire racional a la intel·ligència artificial i a la màquina: quan demostren 

que es produeix un efecte sinèrgic i quan el resultat de tots dos treballant col·la-

borativament és millor que qualsevol dels dos per separat. Això s’ha produït en 

diversos camps. N’hi ha exemples ben documentats, en publicacions científiques, 

amb experiments ben fets. És absolutament creïble i els resultats són impressio-

nants. N’hi ha un exemple molt clar en medicina: per avaluar la probabilitat que 

una biòpsia de cèl·lules mamàries pot resultar negativa, és a dir, que hi pot haver 

càncer. El sistema combinava diverses fonts d’imatges i l’error era del 4 % o el 5 %. 

Entre els metges, la mitjana d’error era força semblant. Junts l’error va baixar al 

0,5 %. És un exemple magnífic de la col·laboració persona-màquina. I n’hi ha molts 

d’altres.

Un temor molt generalitzat, i és molt lògic que sigui així, que tenim a la societat és 

la transformació del món laboral, que les màquines ens reemplacin a la feina. Si la 

idea és substituir l’ésser humà per la màquina, potser no anem bé. Si, en canvi, 

la idea és situar l’humà al centre de decisió de problemes i utilitzar la màquina 

com a complement perquè el resultat sigui millor, benvinguda sigui la intel·ligèn-

cia artificial. A Europa, afortunadament, s’està donant molt d’èmfasi a aquesta 

intel·ligència artificial que manté l’humà al nucli de decisió del procés de resolu-

ció de problemes. És un valor que tenim i l’hem de promocionar. És el tipus d’in-

tel·ligència artificial que estem desenvolupament a l’Institut d’Investigació en  

Intel·ligència Artificial.

I l les  socia l s

Lorena Jaume-Palasí. La intel·ligència artificial que estem fent servir ara no serà 

capaç de substituir un ésser humà i tots els processos que es requereixen en l’àm-

bit laboral i que una persona ha de fer. Hi ha moltes feines que requereixen un 

comportament deductiu, que és el que la màquina no fa: contextualitzar, explicar, 

interpretar, adaptar-se a canvis imprevistos… 

El que més m’amoïna és la manera com estem modelant. Són tendències humanes 

que tenen a veure amb modes determinades. Als anys cinquanta, dos científics, 

Ramon López de Mántaras |  Lorena Jaume-Palasí
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Lazarsfeld i Merton, van crear els conceptes d’homofília i d’heterofília. El concep-

te d’heterofília pràcticament ha desaparegut, però el d’homofíilia està molt més 

present que abans. És el cor del principi amb el qual treballen Facebook o Google. 

La idea que l’ésser humà busca gent amb la mateixa opinió, amb el mateix punt 

d’interès, amb el mateix gust. Per tant, el modelatge que s’està fent en el pla de 

l’automatització es basa en aquesta pressuposició. 

Em sembla problemàtic des de dos punts de vista. D’una banda, perquè es basa 

en la pressuposició que la gent sempre es comportarà com en el passat. De l’al-

tra, es crea una segregació, illes socials que no són capaces d’entendre’s l’una a  

l’altra. Les ciutats, la societat, són més heterònomes del que un assumeix. Mate-

màticament es poden fer un altre tipus de modelatges. Els models que fem en el 

canvi climàtic, per exemple, es basen en la identificació de la crisi. I després es 

concentra en els hàbits de les persones i s’intenta modelar com aquest compor-

tament present anirà canviant i acabarà en aquest futur de crisi. Aquest tipus de 

modelatges també es podrien introduir en altres sectors, i no ho estem fent. En el 

sector financer, per exemple, quan fem scoring.

Ramon López de Mántaras. Creus que el que fan els del canvi climàtic, que estudien 

possibles conseqüències futures, ho fan de manera correcta i que en canvi en al-

tres àmbits no ho fem tant?

Lorena Jaume-Palasí. En el modelatge del canvi climàtic el que estem fent és con-

centrar-nos menys en la pressuposició que el passat ens serà un indicador del fu-

tur i que serà continu. I tu, creus que es podria modelar d’una altra manera també 

en el pla social?

Ramon López de Mántaras. Els sistemes de recomanació es basen absolutament, 

és cert, en la suposició que pràcticament no canviaràs d’opinió. L’aspecte dinàmic, 

temporal, se’ls escapa moltes vegades, i per això et surten recomanacions que no 

entens i que són absolutament absurdes. Les dades sempre són dades del passat. 

Els algoritmes no poden fer màgia i per tant aprenen un model d’acord amb unes 

dades que ja han ocorregut. El problema és que cal anar amb molt de compte amb 

aquest model. Seria desitjable que el model fos predictiu, però mai no podem es-

tar segurs de les prediccions, sempre s’han d’agafar amb pinces. Cal aplicar-hi el 

Intel·ligència artificial
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sentit crític. Molts algoritmes es basen en models que anomenem probabilístics, 

en què la predicció que et donen no te la donen amb absoluta seguretat. Cal saber 

interpretar els resultats dels algoritmes. 

Lorena Jaume-Palasí. Els algoritmes de vegades em recorden el sistema d’apujar i 

abaixar el volum en un altaveu. Pot posar-lo més fort o afluixar-lo, però no es po-

den complir més requisits que aquest. Que es considerin totes les minories o tots 

els perfils no és una cosa que un algoritme en si pugui fer.

Auge del  determinisme

Ramon López de Mántaras. Abans de llançar un nou producte d’alimentació al 

mercat passa per unes proves molt exigents de qualitat, sanitàries… Hi ha una 

certificació molt estricta abans que es pugui comercialitzar. Amb els algorit-

mes d’intel·ligència artificial potser hauria de passar una cosa semblant: que 

hi hagués una manera de certificar que no són discriminatoris, que no s’estan 

fent servir per al control massiu de ciutadans, coses que poden anar en contra 

dels valors democràtics, com està passant amb l’score social de la Xina: ja es-

tan fent proves amb set milions de persones que s’han apuntat voluntàriament 

aplicant un software d’intel·ligència artificial. Una de les variables que empra 

aquest algoritme és: si a casa tens molts llibres, però al que et dediques no 

justifica que tinguis tants llibres, et pot abaixar la puntuació. Té moltes va-

riables, algunes de les quals xoquen amb els drets humans i de privadesa més 

elementals. Si tens una puntuació baixa tens menys prioritat per matricular el 

teu fill en certes escoles o universitats més prestigioses o obtenir un crèdit 

bancari en millors condicions. Això està passant, i la societat xinesa sembla que 

ho accepta. Jo al·lucino. 

Lorena Jaume-Palasí. Hi ha companyies que fan el mateix a Europa. Companyies 

que estan oferint serveis a assegurances o a governs. I ho estan utilitzant per 

entendre millor qui pot ser un terrorista potencial. En aquest tipus de tec-

nologies, quan es decideix optimitzar una cosa, alhora s’està decidint que no 

optimitzo altres coses, perquè aquest tipus de tecnologies només poden fer 

una cosa. 

Ramon López de Mántaras |  Lorena Jaume-Palasí
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També m’amoïna l’auge del determinisme: hi ha estudis, com els de Michal Ko-

sinski, que afirmen que estudiant la forma del nas i de les orelles —oh, què em 

recorda això?— es pot establir si algú és homosexual o no. I després tenim compa-

nyies com Spotify, que estan barrejant les preferències musicals amb la genètica… 

—això també em recorda alguna cosa. Pel simple fet de poder usar software estem 

tornant a portar temes que ja havíem tancat. 

Ramon López de Mántaras. És preocupant. Perquè, a més, aquest software té un 

altre problema, i és que poden ser pures coincidències en què no hi pot haver re-

lació causa-efecte. Potser hi ha una variable amagada que és realment la causa 

d’alguna cosa. El problema, actualment, de la intel·ligència artificial es basa en una 

limitació que té la mateixa matemàtica. Les funcions són simètriques. Quan un 

detecta una correlació, està detectant una coincidència, però no una relació de 

causa-efecte. Fer models causals és molt complex. No sabem com fer-ho. Un sis-

tema d’intel·ligència artificial podria arribar a pensar que és el cant del gall el que 

provoca que surti el sol. No hi ha direccionalitat: no distingeix. És una limitació  

que ve de la mateixa matemàtica. 

Una de les línies d’investigació més potents o més prometedores, crec, és com am-

pliar el llenguatge matemàtic, i a continuació com millorar la intel·ligència artificial 

d’aprenentatge perquè els algoritmes siguin capaços de modelitzar el comporta-

ment causal. 

Intel·ligència artificial
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Ramon López de Mántaras |  Lorena Jaume-Palasí

Com funcionen els equips de treball d’intel·ligència artificial?

Lorena Jaume-Palasí. Quan ampliem un sistema, si el volem analitzar bé, necessi-

tem un equip de com a mínim sis o set persones amb diferents perfils. Ara estem 

analitzant software que es fa servir en companyies força grans, per a recursos 

humans, companyies de sis mil o vuit mil treballadors, en les quals el departa-

ment de recursos humans ha decidit utilitzar software per poder gestionar els 

treballadors, però al mateix temps per poder descobrir els talents entre el per-

sonal i poder utilitzar-los de manera molt més efectiva. 

Necessitem un matemàtic, un programador, un psicòleg, una persona de re-

cursos humans, un antropòleg que està mirant com interactua el personal amb 

les màquines, un ètic, un advocat de protecció de dades i un altre de dret labo-

ral. Tenim resultats molt bons perquè cadascun està fent preguntes diferents, 

que ningú no espera i que de sobte treuen a la llum moltes coses que, si no, no 

sorgirien.

I a l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial?

Ramon López de Mántaras. La intel·ligència artificial és massa important per 

deixar-la només en mans dels experts en intel·ligència artificial, per molt cons-

cienciats que estiguem d’aspectes ètics. Necessitem al nostre costat persones 

que vegin les coses des d’un altre prisma. I això s’ha de fer des de les etapes més 

inicials del disseny de l’algoritme. El que ha d’imperar en tots aquests especia-

listes, això sí que és important, és el sentit comú.

A l’institut col·laborem amb experts en ètica, amb filòsofs, hem treballat amb 

sociòlegs… A més, cal fomentar la participació ciutadana: és molt útil i la intel·li-

gència artificial ho permet fer.

Preguntes  del  públ ic
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Com està unificada Europa?
Cicle Després del Mur: un Món en Canvi. Ciència, Política, Cultura i Societat, 

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

Wolf Lepenies, sociòleg i historiador

D i l l u n s  8  d ’ o c t u b r e  d e  2 0 1 8

“El  futur  de  la  UE depèn de  la  
nostra  capacitat  de  poder  enfrontar-
nos  a l  problema de  l ’emigració  i 
poder  desenvolupar  una pol í t ica 
coherent  cap a  l ’Àfr ica”

Fa quatre anys vaig impartir una conferència a Barcelona sobre el conflicte nord-

sud, que ha estat una constant en el pensament europeu des de l’època de Mon-

tesquieu. El 2007 Nicolas Sarkozy va suggerir crear la Unió Mediterrània. Aques-

ta unió anava clarament en contra d’Alemanya. La persona que li va escriure els 

discursos no va poder evitar escriure “contre les allemands”. Hi havia hagut una 

divisió de la mà d’obra a Europa. Alemanya n’havia estat l’agent econòmic més im-

portant. Després del 1989 es va produir un canvi. La UE es va ampliar cap a l’est i 

Alemanya ja no tan sols va ser l’agent econòmic principal sinó també el líder polític 

de la UE. Sarkozy va dedicar molts esforços a crear aquesta Unió Mediterrània, 

però Angela Merkel la va vetar. 

Aquesta situació es va prolongar fins al 2014. Des d’aleshores, han passat moltes 

coses. L’agost del 2015, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va obrir les fron-

teres alemanyes a més d’un milió de refugiats de Síria, Iraq i l’Afganistan i també a 

emigrants de l’Àfrica. El seu eslògan va ser: “Ho podrem aconseguir”. L’octubre del 
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2015 el partit nacionalista de dretes Plataforma Cívica va guanyar les eleccions 

poloneses de carrer. El juny del 2016, el 52 % de l’electorat britànic va votar a 

favor del Brexit. El novembre del 2016 Donald Trump va ser triat el 45è president 

dels Estats Units. El maig del 2017, Emmanuel Macron va ser elegit president de 

França. El setembre del 2017 Sebastian Kurz va guanyar les eleccions a Àustria 

i va formar una coalició amb el partit de dretes. També el març del 2018, la Lliga 

Nord, nacionalista de dretes, i el moviment Cinc Estrelles van formar govern a 

Itàlia. I l’abril del 2018 Fidesz - Unió Cívica Hongaresa, el partit de Viktor Orbán, 

va guanyar al Parlament hongarès una majoria de dos terços. 

Tots aquests esdeveniments amenacen la UE. En certa manera, el conflicte entre 

nord i sud del qual parlava al començament ha perdut la importància, perquè el 

que ara veiem és un conflicte entre el que podríem anomenar globalistes o euro-

peistes d’una banda i nacionalistes i populistes de l’altra. Aquesta confrontació 

tindrà un impacte molt important en les eleccions al Parlament Europeu del 2019. 

Ja ens en podem imaginar els possibles escenaris. No vull parlar del tema perquè 

crec que són terribles.

L’esperança  d ’un futur  de  pau

M’agradaria fer una afirmació molt personal. Jo vaig néixer el 1941 a Prússia i 

em vaig convertir en un refugiat que va créixer a Occident amb els seus familiars. 

Parlàvem de la guerra, de la nostra esperança en un futur de pau. Per al futur 

d’Europa, la reconciliació entre els arxienemics —França i Alemanya— va ser com 

un senyal. Sovint es diu que des d’un punt de vista emocional els joves ja no en-

tenen la raó de ser de la UE, que bàsicament és evitar aquestes guerres futures 

al continent europeu. Per a la meva generació he de dir que aquesta raó sempre 

serà validíssima. No puc parlar d’Europa sense tenir un cert vincle emocional amb 

aquesta idea. Perquè, per a la meva generació, el fracàs de la UE no és una opció. 

Si fracassa la UE seria una catàstrofe. 

Des del final dels anys seixanta fins a l’actualitat he viscut a la ciutat de Berlín. El 

mur marcava la divisió entre Orient i Occident. Berlín vivia amb l’amenaça cons-

tant de l’agressió de la Unió Soviètica. Durant la Primavera de Praga del 1968 

Wolf Lepenies
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Està unificada Europa?

era com si el conflicte militar entre Orient i Occident fos imminent i semblava 

que Berlín en seria la primera afectada. Però després va caure el mur i la sensació 

d’alleujament va ser aclaparadora. La guerra freda s’havia acabat, el comunisme 

estava acabat i podíem veure com sorgia una nova era de llibertat. Aquest sen-

timent era compartit a tot el continent i va comportar una exuberància perillosa. 

El camí que s’havia iniciat amb la Revolució Francesa desembocava en la victòria 

final de la democràcia liberal. 

Vam veure com aquell somni polític es podia convertir en una realitat. El somni es 

veia sobretot als països de l’Est, i entre els estudiosos i els intel·lectuals. Europa 

es coneixia com el continent verbal. I va ser una gran sorpresa que els literats arri-

bessin al poder, no per la seva competència econòmica, ni per habilitats polítiques, 

sinó perquè s’havien comportat amb decència amb circumstàncies complicades i 

havien lluitat per un ideal europeu de debò: els drets humans. Per a ells la morali-

tat i la política havien d’anar plegades. Václav Havel i Árpád Göncz, dos escriptors, 

van ser presidents de Txecoslovàquia i Hongria, també l’historiador Bronislaw 

Geremec va ser el ministre polonès d’Afers Exteriors. A Romania, un historiador 

de l’art va ser ministre de Cultura i posteriorment ministre d’Afers Exteriors. No 

eren nacionalistes: eren patriotes d’Europa. I s’hi reflecteix el que m’agrada deno-

minar l’etapa romàntica de la història política de la postguerra, en la qual la cultura 

va triomfar sobre el poder. 

Rutinització  del  car i sma

Però va ser un triomf molt breu. El que Max Weber anomenava la rutinització del 

carisma es va cobrar un peatge a la segona ronda d’eleccions lliures de l’Europa 

Central i de l’Est. Els antics quadres polítics van tornar. L’únic que havia canviat 

eren els noms dels partits. La distància amb Brussel·les va començar a créixer i 

el retorn a la nació va començar a ser una crida per a tota l’Europa Central i de 

l’Est. I aquí és on som ara. S’ha format un nucli de democràcies no liberals al centre 

d’Europa i amenaça la supervivència de la UE. El líder, el primer ministre hongarès 

Viktor Orbán, i la legitimitat política que reivindica per a les seves accions, es basa 

ni més ni menys en el fet que, quan va obrir la frontera amb Àustria el 1989, Hon-

gria va accelerar el desmantellament del teló d’acer. Escoltant Orbán t’adones de 
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fins a quin punt és greu l’amenaça que no tan sols ataca sinó que destrueix la UE 

des de dins. Les paraules del primer ministre hongarès reflecteixen l’estat d’ànim 

de molta gent a l’est d’Europa. 

He seguit, amb estupor, la direcció que han pres les polítiques hongaresa, polo-

nesa, txeca i eslovaca, però m’ho hauria d’haver esperat. El 1989, després de la 

caiguda del mur, començava el meu tercer any com a rector de l’Institut d’Estudis 

Avançats, a Berlín. Des de molt aviat, els meus companys i jo vam ser conscients 

del gran problema de l’Europa de l’Est. Cada vegada més acadèmics i també artis-

tes que no tenien feina se n’anaven cap a l’oest. Havíem de fer alguna cosa contra 

aquesta fuga de cervells i per això vam crear quatre institucions d’investigació de 

qualitat a Hongria, Romania, Bulgària i Rússia. El projecte més ambiciós va ser 

la creació del Collegium Budapest, que es va convertir en una de les poques his-

tòries d’èxit a l’Europa de l’Est després del 1989. 

No ha estat fins ara que he entès que una reunió a Budapest, al principi de la nos-

tra aventura hongaresa, era un avís del que succeiria. Vaig parlar al ministre hon-

garès d’Investigació i Cultura a Budapest dels nostres plans. Va treure un quadern 

i hi va començar a escriure coses i de tant en tant anava dient: “Senzillament n’hi 

ha massa.” A què es refereix? “Massa jueus.” Com a alemany no em vaig sentir amb 

competència per criticar el ministre hongarès pel seu antisemitisme. Va veure que 

em posava una mica nerviós i va dir: “No m’entengui malament, no soc antisemita, 

simplement vull dir que tindrà dificultats si treballa amb tants companys jueus. I si 

de debò va a un edifici a Budapest, a la part antiga, tindrà problemes perquè és un 

lloc d’orgull nacional on els estrangers no són benvinguts.” I totes les prediccions 

van resultar ser certes.

Per  què  ha  tornat  e l  nacional i sme a  Europa?

Enfront d’aquesta situació calen respostes polítiques. En primer lloc, enten-

dre per què el nacionalisme ha tornat a Europa, si és que no se n’havia anat mai.  

I també hem d’imposar sancions efectives contra les polítiques antidemocràtiques 

dels estats membres de la UE. Quan les dictadures comunistes es van enfonsar 

vam creure que els països de l’Europa Central i de l’Est volien amb totes les seves 

Wolf Lepenies
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forces unir-se a l’Europa Occidental, políticament i mentalment. En gran manera 

era així: hi havia un desig sincer de crear estructures democràtiques, organitzar 

eleccions lliures, establir l’estat de dret i participar en una economia de mercat. 

Nosaltres, a l’Europa Occidental, vam infravalorar el preu que els pobles i els paï-

sos de l’est havien de pagar per aquesta transició, que els sembla massa elevat: 

l’abandonament parcial de la seva sobirania nacional. A l’Europa Occidental vam 

fer el mateix, però de manera més suau. Ens vam acostumar a la UE perquè la  

vam crear nosaltres mateixos. Ells es van trobar amb una cosa ja feta. No se’ls va 

demanar que creessin una UE, sinó que s’ajustessin a una que ja existia. 

Els països petits de l’Europa Central i de l’Est no havien tingut mai l’oportunitat de 

ser estats nació de debò, sempre havien estat dependents de les grans potències 

europees. Quan pensàvem que obrir-los les fronteres europees significaria per a 

ells l’alegria d’unir-se al liberalisme occidental, per a ells representava la primera 

oportunitat de convertir-se en un estat nació. És el punt en què ens trobem avui. 

Creuen que no tenen prou sobirania i la reclamen a Brussel·les. Crec que ens hem 

de prendre seriosament aquest desig, perquè és un desig que també es dona en 

altres parts de la UE. Estic convençut que la UE només sobreviurà si accepta com 

a legítim el desig dels estats membres de ser més independents de Brussel·les. 

Necess i tat  de  sancions

Passa el mateix pel que fa a l’emigració. El sistema de quotes, previst per Angela 

Merkel i ara també per Emmanuel Macron, no funcionarà. Cal acceptar que paï-

sos com Polònia o Hongria no volen entrar en el que Alemanya denomina “una 

cultura d’acollida” i que no acceptaran els immigrants. L’emigració continuarà 

sent un problema europeu i països com Polònia i Hongria hauran de compar-

tir la càrrega financera que comporta. No podem acceptar que Grècia, Itàlia o 

Espanya es facin càrrec d’una càrrega financera molt important mentre que els 

països de l’Est no estan disposats a pagar pel problema. Si no ho volen fer se’ls 

haurà de demanar que abandonin la UE. Òbviament és molt fàcil de dir però molt 

difícil de fer. Parlo d’immigrants i no de persones que demanen asil, que quedi 

clar, perquè en aquest segon cas no hi ha cap debat perquè el dret d’asil és invio-

lable en qualsevol lloc.

Està unificada Europa?
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No es pot tolerar que les autoproclamades democràcies aliberals no respectin els 

valors i els principis que han modelat les estructures polítiques i la identitat euro-

pea. A l’Europa de l’Est, la separació dels poders executiu, administratiu i judicial 

es respecta cada vegada menys. Hi regna la censura. Acceptar el retorn de l’estat 

nació ha d’anar acompanyat de sancions que no respectin els principis europeus 

i els drets humans bàsics. Mentrestant, el Parlament Europeu ha activat el famós 

article 7 contra Polònia i Hongria. Això podria fer que perdessin els drets de vota-

ció i, en última instància, sortir de la UE. Però només si el Consell ho accepta per 

unanimitat. Però costa imaginar que Polònia voti contra Hongria i Hongria contra 

Polònia. Hem d’establir un sistema de sancions que funcioni.

Fa un any hauria sonat com una bogeria, però ara és imaginable que a França Jean- 

Luc Mélanchon i Marie Le Pen sumin forces el 2019 per derrotar el Partit de la 

República en Marxa de Macron a les eleccions al Parlament Europeu. El Brexit sig-

nifica un debilitament important de la UE, i crec que també de la Gran Bretanya. 

A Trump li convé perquè vol debilitar la UE. Però, alhora, el Brexit hauria d’haver 

reforçat la influència del tàndem francoalemany a la UE, i no ha estat així. Macron 

no ha pogut recórrer a Alemanya perquè Angela Merkel doni suport al seu projec-

te europeu. Pel que fa a la política migratòria, la cancellera Merkel apareix com la 

màxima responsable de la crisi migratòria, fet que ha debilitat la seva posició a  

la UE. Macron tampoc no sedueix el públic europeu, ha perdut força a l’estranger 

perquè les seves reformes a casa s’han estancat i els crítics asseguren que el seu 

nou món s’està convertint cada vegada més en el vell món. 

Global i s tes  i  nacional i s tes

El projecte fallit de la Unió Mediterrània va ser l’avís d’un canvi en la política eu-

ropea. Sarkozy tenia la idea de reduir la influència d’Alemanya sobre la UE. El pro-

jecte era clarament la llavor d’un conflicte al si de la UE. Però alhora era un intent 

d’establir una política que tingués més en compte l’Àfrica, com a resposta al pro-

blema dels immigrats i els refugiats, que va arribar a una escala dramàtica després 

del 2015, quan el govern alemany va decidir obrir les fronteres. Europa mai no 

havia estat a l’altura del compromís amb Àfrica. Al contrari. La política agrària de 

la UE, amb les seves horribles subvencions als pagesos europeus, ha destruït gran 

Wolf Lepenies
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part de l’agricultura a l’Àfrica i és un dels motius de la immigració. Resoldre el pro-

blema dels refugiats i de la immigració s’ha convertit en el conflicte principal de 

la UE més enllà dels eixos nord-sud i est-oest. La confrontació entre el president 

francès Emmanuel Macron i el ministre d’Interior italià Mateo Salvini reflecteix el 

nou conflicte central a la EU: el xoc entre globalistes i nacionalistes.

El juny d’aquest any vam veure el cas d’un vaixell alemany amb més de sis-cents 

immigrants africans que no va poder anar a Sicília. Emmanuel Macron es va enfa-

dar i va dir que la política del Govern italià era vomitiva. Mateo Salvini va acusar 

França de finançar la guerra a Líbia i de no complir la promesa d’ajudar Itàlia a 

donar menjar i refugi als milers de refugiats que arriben cada any a les seves cos-

tes. Salvini va rebre el suport de Viktor Orbán, que va anomenar el ministre de 

l’Interior italià “el meu heroi, el meu camarada de destí”. Van signar conjuntament 

un document en el qual rebutjaven els emigrants que volien arribar a les fronteres 

d’Europa. Donald Trump ho va veure amb una gran simpatia.

El futur de la UE depèn de la nostra capacitat de poder enfrontar-nos al problema 

de l’emigració i poder desenvolupar una política coherent cap a l’Àfrica. Si tenim 

una petita oportunitat de tenir èxit en aquest sentit depèn de la unitat i la forta-

lesa de la UE, del fet que aquest conjunt de nacions comparteixi uns valors. La 

UE necessita desesperadament una llei d’immigració per poder distingir entre de-

mandants d’asil i immigrants que busquen una feina. Hem d’acceptar els primers, 

però també tenim el dret de refusar els segons. 

Sé que tot això sona molt idealista i segurament ho és. Àfrica no s’ha convertit en 

un continent perdut per a Europa? No l’han comprat els xinesos, que hi han cons-

truït carrers, ponts i estadis de futbol, sense demanar res, i que se n’enduen els 

minerals cap a casa? Per poder canviar aquest flux d’immigrants africans, una Eu-

ropa unificada, forta, ha de desenvolupar les estructures democràtiques del con-

tinent. Hem d’apostar i ens hem de centrar en la democràcia. No hi ha alternativa.

Està unificada Europa?
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La s i tuació  a  Catalunya

I ara una reflexió personal. L’1 d’octubre, el referèndum de la independència de 

Catalunya, té molt a veure amb fins a quin punt està unificada Europa. No estic 

qualificat per posar-me d’una banda o de l’altra. Tinc amics a tots dos costats. Crec 

que posar en perill el sistema que hi ha d’estats nació debilitaria la EU, no crec en 

una Europa amb cada vegada més regions independents. No s’haurien de fer ser-

vir arguments històrics, per cap de les dues parts. Només arguments basats en el 

present i encara més en el futur. 

L’estat jacobí, fruit de la Revolució Francesa, es va acabar imposant. No es va pre-

veure el model d’estat dels girondins: un estat federal que atorgava una autono-

mia política, financera i cultural a les regions. A Europa l’estat girondí es va crear a 

Suïssa i el resultat va ser una autonomia molt forta dels cantons. Els Estats Units 

van seguir el mateix model. L’autonomia contribueix a la fortalesa del país. Donald 

Trump no pot evitar que Califòrnia compleixi la seva pròpia política climàtica. No-

més els estats nació molt confiats però no autoritaris, com deien els girondins, 

poden esperar una solidaritat total de les seves regions. 

Espero que Madrid consenti un cert grau d’autonomia a Catalunya perquè Cata-

lunya vulgui continuar a Espanya.

Wolf Lepenies
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Fins a quin punt és sostenible el concepte de democràcia aliberal? És una contra-
dicció en els termes? No hauríem d’anomenar-lo autoritarisme postdemocràtic?

Utilitzo aquest terme perquè és el que es va inventar Viktor Orbán. N’està molt 

orgullós. És com un atac viciós al liberalisme tal com el coneixem. No vol fer servir 

res d’allò en què crèiem. No podem utilitzar una paraula millor perquè li estaríem 

fent un favor. Cal emprar la paraula, tan dolenta com és. Cal usar les seves paraules 

perquè si no em sembla que som massa tímids. Cal atacar-los.

Per què els partits tradicionals no van anticipar els problemes que emergeixen ara?

És la pregunta del milió de dòlars: si en sabés la resposta seria un gran polític. És 

difícil d’entendre. Dir que els partits de l’elit no escolten el poble… no és cert. 

Havien de parlar amb el poble perquè volien ser reelegits: en coneixien els pro-

blemes. Crec que té a veure amb el fet que són problemes que no eren a l’inte-

rior d’Europa, sinó fora. 

Per exemple, el problema de l’emigració. O l’elecció de Trump als Estats Units. 

Angela Merkel va cometre un gran error, però ningú no es podia imaginar que 

vindrien milions i milions de persones. Trump va guanyar unes eleccions i des-

prés, ens agradi o no, ha tingut força èxit en el pla econòmic, amb unes políti-

ques també en certa manera iliberals. La gent comença a pensar: “Doncs potser 

això és el que ens permetrà sortir dels problemes.” És comprensible que la gent 

pensi així.

La immigració és el problema central? O és una pantalla per no tractar altres 
problemes?

Sí i no. No és el problema principal ara mateix, el problema principal és l’econòmic: 

és un boc expiatori. Però sí que és un dels problemes més grans que tenim si mirem 

cap al futur. Arribaran milions d’africans. La gent que coneix la història de l’Àfrica 

i d’Europa i que coneix la demografia manegen xifres que ens espanten. Serà un 

problema que ens aclapararà. Com s’hi pot fer front? 

Preguntes  del  públ ic

Està unificada Europa?
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Vigilància del capitalisme digital
Cicle Democràcies sota Control, organitzat per la Fundació Ernest Lluch i 

l’Obra Social ”la Caixa”.

Renata Ávila, advocada especialitzada en tecnologia i drets humans, defensora 

de Julian Assange i Rigoberta Menchú 

Evgeny Morozov, escriptor especialitzat en tecnologia i política

D i j o u s  1 8  d ’ o c t u b r e  d e  2 0 1 8

“ S ’ h a  d ’e x p l i c a r  a  l a  ge n t  q u e 
q u a n  u n  p ro d u c t e  é s  g ra t u ï t  e l 
p ro d u c t e  e t s  t u”

Renata Ávila. Voldria començar amb una pregunta molt senzilla, però molt relle-

vant al món actual. Seguim pensant en internet com si fos una cosa americana. 

Encara és així o ha canviat? 

Evgeny Morozov. He escrit molts articles sobre la història d’internet. I quan vaig ser a 

Harvard, preparant el doctorat, em vaig centrar en la història d’internet i en com ens 

n’hem anat inventant millores les últimes dècades. El que veiem molt clarament és que 

als anys seixanta i setanta molts països van desenvolupar xarxes. Algunes eren xarxes 

informàtiques que servien per transmetre dades financeres. També hi havia xarxes que 

servien per digitalitzar les connexions existents entre oficines, departaments, minis-

teris… Alguns països van adoptar una perspectiva d’estat centralista, com per exemple 

França. Tothom feia servir un ordinador interconnectat i només l’Estat francès tenia 

accés als continguts. Però, és clar, era una xarxa extremament rudimentària. 

Durant la dècada dels anys setanta va passar una cosa extremament important, 

que va definir la història d’internet: la guerra freda. A causa de la gran quantitat 
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de recursos que es van invertir en el desenvolupament d’una xarxa que vinculava 

l’exèrcit, diferents universitats…, els Estats Units van aconseguir dominar internet 

al món. Fins al 2008 o 2010. L’última dècada internet s’ha desenvolupat a molts paï-

sos. La xarxa digital que tenim avui dia és una xarxa geopolítica que ha servit els inte-

ressos de les corporacions i empreses nord-americanes i també les seves agències 

d’intel·ligència, més que per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. 

A més, a molts països, especialment en els països amb recursos i antagonismes 

amb els Estats Units, han emprès mesures per limitar-ne la dependència. El de 

la Xina n’és un molt bon exemple. Als diaris llegim informes sobre el firewall a la 

Xina i el que això implica per als drets humans i per a la dissidència. Però en el 

cas de la Xina veiem que aquest firewall, aquest enorme protector d’internet que 

fa que les empreses nord-americanes no puguin operar a la Xina, també ha estat 

un instrument de comerç que ha aconseguit desenvolupar la tecnologia d’inter-

net. Avui dia només la Xina disposa d’una defensa eficaç enfront d’aquest model 

nord-americà que s’ha imposat a tot arreu. Hi ha molts països que s’han fixat en 

l’experiència xinesa i que estan mirant de desenvolupar empreses digitals sobre 

un model semblant. El firewall ha estat un mecanisme de repressió, però també de 

desamericanització d’internet. 

Un únic  internet?

Renata Ávila. Tot això és molt interessant. Quan vaig començar a explorar aquests 

temes hi havia el mantra “un únic internet”. Es pensava que els acadèmics i els 

activistes anirien cap a un sistema unit. S’insistia molt en la impossibilitat de des-

envolupar diverses xarxes. Si no tenim un únic internet per a un món globalitzat, 

es deia, estarem en contra de l’interès públic. 

El cas de Cuba m’interessa molt. Hi va haver una condemna absoluta a l’accés li-

mitat que Cuba donava als seus ciutadans, a través d’una xarxa interna, en lloc 

de connectar-se a una xarxa internacional. El fet que un estat tingués una sanció, 

un embargament, sense capacitat econòmica per desenvolupar xarxes, ni tan sols 

cables, va produir una experiència molt interessant: es va crear una xarxa intranet 

dedicada a la distribució de materials educatius i informatius molt interessants 
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que escapaven el control ferotge de clics sistemàtics del model econòmic de l’in-

ternet nord-americà. Com aconseguirem que cada vegada més països pensin fora 

d’aquesta zona de confort? On s’estan fent els passos més sòlids cap a la desmo-

netització sistemàtica d’internet? 

Evgeny Morozov. Fins fa poc, internet es movia per una sola motivació: la priva-

desa, la llibertat d’expressió, la vigilància… Els últims quatre o cinc anys s’ha fet 

evident que les dades que s’extreuen, s’intercanvien i es processen en aquesta 

economia digital no tan sols tenen un ús polític, perquè els governs les fan ser-

vir per perseguir la dissidència o per anticipar protestes i manifestacions. Tam-

bé se’n fa un ús econòmic massiu. S’ha utilitzat per desenvolupar sistemes de 

machine learning: intel·ligència artificial. Molts d’aquests sistemes, que ja estan 

relativament antiquats, es van desenvolupar gràcies a la possibilitat de reunir 

milions de dades i del desenvolupament d’una certa capacitat per fer diverses 

coses: reconeixement facial, reconeixement de veu, reconeixement d’objectes. 

Ens adonem ara que, si tenim una base de dades de dos milions d’imatges, les po-

dem emprar per ensenyar un sistema a identificar i diferenciar entre un arbre i 

un semàfor. Tenim un element que ens permetrà desenvolupar cotxes autònoms. 

Hi ha molts països que han entès que tot gira al voltant de l’economia i la capa-

citat de poder desenvolupar capacitats internes per no haver de dependre d’al-

tres països, en aquest cas dels Estats Units i de la Xina, que són els dos únics 

gegants capaços de donar resposta a les necessitats d’internet de la resta del 

món. El que passa és que els països que volen desenvolupar models d’aquesta 

naturalesa s’enfronten a un seguit de problemes multifactorials. En primer lloc, 

és molt difícil, sense molta força geopolítica, poder defensar que les dades que 

es produeixen en un país s’han de quedar en aquell país. El sistema comercial 

global facilita el flux lliure de dades i castiga qualsevol esforç de limitar la loca-

lització, perquè s’argumenta que va en contra de la llibertat comercial. 

La Xina ha reaccionat en contra d’aquesta lògica, ha creat aquest firewall enorme i 

disposa de sistemes d’intel·ligència artificial autònoms. Hi ha altres reptes per als 

països que vulguin independència d’internet: això costa molts diners. L’estratègia 

xinesa per al desenvolupament d’intel·ligència artificial, que és un pla fins al 2030, 

té una repercussió econòmica important. El govern es gasta 120 mil milions de 
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dòlars en el desenvolupament d’intel·ligència artificial. Es tracta de capital públic, 

no privat. Ni tan sols la Unió Europea hi podria invertir tants diners. 

Colonia l i sme digita l

Evgeny Morozov. Has parlat molt del colonialisme digital a les teves publicacions, 

Renata. Els països que no aconsegueixin desenvolupar aquests recursos d’intel·li-

gència artificial acabaran sent colonitzats, dependents o de la Xina o dels Estats 

Units. Potser ens estem acostant a una situació de dependència que ja havíem 

oblidat. Què n’opines? 

Renata Ávila. No hi ha cap projecte d’intel·ligència artificial seriós a l’Amèrica Lla-

tina. Ni tan sols hem aconseguit l’accés a l’educació pública de la població. És una 

tragèdia! Tenim una població poc educada, que no arriba a determinats estàn-

dards de qualitat de vida. Doncs imagina’t com podem estar desenvolupant pro-

jectes d’intel·ligència artificial! Ni tan sols no tenim una mà d’obra ben formada. 

I aquesta mà d’obra és cada vegada més irrellevant al món on vivim. Tenim molta 

gent jove, a l’atur, que es passa el dia connectada a la xarxa. Les classes mitjanes 

llatinoamericanes estan tota l’estona introduint dades a la xarxa. Estan alimentant 

el seu propi enemic! 

Les persones de l’Amèrica Llatina, de l’Àfrica i de l’Àsia ens estem convertint en mà 

d’obra gratuïta que alimenta els sistemes d’intel·ligència artificial dels Estats Units. 

És una lògica d’explotació, extractiva. Estem utilitzant tot el dia noves tecnologies 

i ho considerem una millora de la qualitat de vida, no ens n’adonem i això és fatal. 

Quan veiem una mina és evident que ens estan robant, que hi ha una relació abusi-

va entre les empreses mineres i les comunitats autòctones, els beneficis se’n van i 

la contaminació es queda. Però amb la tecnologia no ho veiem. Pensem que tenim 

una eina meravellosa a les mans i en realitat ens estan robant les dades. 

Molta gent s’exposa ara per primera vegada a les noves tecnologies. És molt dife-

rent del context d’Europa o de la Xina. A l’Amèrica Llatina amb prou feines estem 

accedint ara a la tecnologia 4.0. És molt difícil convèncer la població de la lògica 

Capitalisme digital
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econòmica subjacent en aquests sistemes. S’ha d’explicar a la gent que quan un 

producte és gratuït el producte ets tu.

Qui f inança  les  empreses  tecnològiques?

Evgeny Morozov. El pont entre les noves tecnologies i les finances és un àmbit 

d’investigació molt interessant. Quan parlem de capitalisme digital pensem que 

hi ha un nou pol de poder amb seu a Silicon Valley. Però en realitat hi ha dos pols 

de poder: Silicon Valley i Pequín. Les empreses més grans, amb més capitalitza-

ció borsària, són empreses tecnològiques: no són empreses petrolieres, ni tan 

sols bancs. 

Pensem en Silicon Valley com si no estigués relacionat amb el Pentàgon i amb Wall 

Street, com si fos una cosa nova, que ha aparegut d’un dia per l’altre, amb una 

agenda pròpia. No! Les empreses tecnològiques es presenten com si volguessin 

arreglar el món, lluitar contra el canvi climàtic i resoldre tots els problemes del 

món mundial a través d’aplicacions que ens ajudaran a viure en un món millor. Però 

el que volen en realitat és reunir cada vegada més dades. Hem de lluitar en contra 

d’aquesta idea de separació dels poders. 

L’augment de les empreses tecnològiques ha estat contrari a la lògica de la crisi 

financera. El món estava a punt d’anar-se’n a pic, amb moltíssim negocis que s’en-

fonsaven, moltes inversions es van tallar a causa d’una crisi financera impressio-

nant. El capital financer de tot el món va començar a invertir en tecnològiques, 

en plataformes digitals, que prometien grans ingressos molt ràpidament. Un dels 

principals inversors del món, el Fons Noruec sobirà, té el 5 % o el 6 % de totes les 

tecnològiques mundials. Això genera una dinàmica molt perversa. Apple explota 

els seus treballadors xinesos i després això enriqueix els noruecs, que cada vega-

da viuen millor. És una lògica perversa.

Qui és el finançador principal de les tecnològiques en el present? Penses que són 

capitalistes molt intel·ligents, banquers, que miren presentacions d’aquests líders 

de les tecnològiques i que per això compren. No: són els fons sobirans de l’Aràbia 

Saudita i dels Emirats Àrabs Units. Estem arribant a una situació molt complicada. 

Renata Ávila |  Evgeny Morozov
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En primer lloc, perquè l’Aràbia Saudita és un finançador difícil… És una dinàmica 

que no coneixem i les repercussions de la qual ignorem.

Evasió  f i sca l

Renata Ávila. No hi ha estudis sobre el que significa l’acumulació de tantes dades 

en unes poques mans. No hi ha un mapa de les fonts de finançament. Quan has 

parlat de la crisi financera m’he adonat d’un altre tema important: l’augment de 

les desigualtats en el pla global. La tecnologia ha participat en aquest augment 

de les desigualtats en el pla global. Tampoc no n’hi ha estudis. Els gegants tecno-

lògics han capturat amb el seu finançament el sector de la investigació perquè 

aquest investigui el que els interessa. Hi ha un discurs sobre el desenvolupament 

sostenible i com la tecnologia està contribuint al desenvolupament sostenible, a 

l’ecologia. És impressionant, perquè tot això està molt relacionat amb la biometria. 

Hi ha un interès cada vegada més gran que els pobres globals estiguin connectats 

a aquesta estructura de pagaments global, a través de la telefonia mòbil. 

El telèfon mòbil és l’invent més pervers de la humanitat, i se’l disfressa amb nar-

ratives que és el més brillant. N’hi ha moltes anècdotes, per exemple, pagesos a 

Kènia venent cafè per internet, emprenedors socials... Però tenim molt poques 

dades sobre com es relaciona tot això amb aquesta situació de globalització i do-

mini per part dels Estats Units. Hi ha una mena de carrera per connectar el màxim 

nombre possible de persones, per treure’n el màxim de dades i aviat, però es ven 

com a filantropia. El món tecnològic és un monstre amb disfressa. 

I després tenim el sistema d’evasió fiscal que fa que aquestes empreses siguin cada 

vegada més poderoses. Es presenten com a persones boníssimes que volen salvar la 

humanitat però no paguen impostos! Fugen d’un país a l’altre. A més, les estructures 

dels acords de lliure comerç han aplanat el terreny perquè les empreses tecnolò-

giques creixin de manera desregularitzada. La crisi del 2008 en lloc d’ajudar-nos a 

regular les noves tecnologies els va acabar donant encara més llibertat.

Evgeny Morozov. Sovint pensem en el capitalisme digital, o en aquesta capa digital 

del capitalisme, com una conseqüència del món on vivim i no una causa. Uber és 

Capitalisme digital
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possible no tan sols perquè algú s’hagi inventat un algoritme que permet que el 

conductor i el passatger es trobin sinó perquè s’ha estès la idea de la necessitat 

d’una plataforma comuna a tots els països amb lleis estàndards internacionals. Es-

tem facilitant el monopoli a determinades empreses en molts mercats: el guanya-

dor s’ho endú tot. 

Com s’ha arribat fins aquí? Hem viscut tres dècades de liberalització de les lleis 

laborals, que han generat una massa enorme de mà d’obra barata, que viu en situa-

cions precàries i que és com si t’haguessin de donar les gràcies per poder treballar 

a Uber. Hem generat condicions laborals precàries, de manera que el capitalisme 

global, ajudat d’un país com l’Aràbia Saudita, ha decidit utilitzar aquesta platafor-

ma al màxim rendiment possible i explotar l’estructura de la globalització, a la qual 

molts governs occidentals donen suport. 

La Xina enfront  dels  Estats  Units

Evgeny Morozov. L’Amèrica Llatina és un camp de batalla entre americans i xinesos 

que volen invertir moltíssim en infraestructures digitals. Què et sembla a tu tot 

això?

Renata Ávila. A l’Amèrica Llatina tots els carrers i places són iguals. Passa el ma-

teix amb les lleis. Digitalment està passant el mateix a tot el món. Hi ha un patró 

important d’uniformització d’elements bàsics de les nostres vides. Cada vegada 

hi ha menys diferències. S’està produint una pèrdua ràpida de diversitat cultural i 

digital. Hi ha un desplegament d’estructures de control, que en el passat van ser 

estructures violentes, per part dels colonitzadors espanyols o portuguesos. El que 

veig avui dia en canvi és que el desplegament de la colonització digital es produeix 

de manera progressiva i subtil, com si no passés res. Com que ja hi ets i no te’n 

pots anar, s’aprofiten de l’analfabetisme tecnològic de la gent i dels polítics. Parlar 

en contra de les empreses de Silicon Valley és enfrontar-se a una campanya de 

desprestigi brutal: és parlar en contra del progrés. 

A l’Amèrica Llatina tenim una relació molt amistosa amb la Xina. Crec que no és 

un actor dominant, però la Xina té un paper molt important pel que fa al hardware. 

Renata Ávila |  Evgeny Morozov
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N’és l’avantatge competitiu: produeixen a un cost molt baix. Però hi ha la narrativa 

que els productes xinesos no són segurs i que són una amenaça per a la segu-

retat nacional. Això afavoreix els Estats Units. Al Brasil es va produir un intent 

per guanyar un cert nivell d’independència i per tenir un dipòsit de dades al país, 

Marco Civil, però va fracassar. No es pot parlar que el model xinès sigui millor 

que el nord-americà, o viceversa. Es tracta del mateix model presentat amb cares 

diferents.

Evgeny Morozov. De les teves observacions es desprèn un patró molt rellevant que 

té a veure amb el fet que la mortalitat i el capitalisme ja no són conceptes antagò-

nics, com en el passat. La planificació urbanística facilitava la circulació de vehicles 

i de capitals, però moltes vegades, quan era en mans de partits anticapitalistes, era 

una força que beneficiava les classes mitjanes i treballadores, que requeria espais 

públics, llibreries, universitats… Hi havia una certa lògica humanista. Aquests pro-

cessos del passat han quedat integrats en la lògica dels mercats financers i de les 

tecnologies digitals. Com podem promoure el canvi al món en vies de desenvolu-

pament si tot s’acaba convertint en una empresa social, amb objectius mesurables, 

en la qual es paga només si s’arriba a uns objectius determinats? 

Renata Ávila. En tinc un exemple molt interessant. A Guatemala molts dels llocs de 

treball són call centers, centres de recepció de trucades. L’atur juvenil hi és enorme 

i sovint hi ha persones que se’n van a aquestes feines, de quatre o cinc hores, a 

respondre trucades d’altres països, d’empreses telefòniques, etcètera. 

Microsoft diu que és una empresa molt generosa, Google també, i Dell. I donen 

gratuïtament llicències perquè nens i nenes les facin servir a les escoles més po-

bres de Guatemala. Els infants utilitzen aquestes aplicacions dia rere dia. Tot el 

sistema educatiu públic treballa amb aquestes plataformes. I què fan? Alimentar 

les màquines, convertir-les en més eficients. Algunes d’aquestes màquines en un 

futur immediat podran reconèixer veu i reconèixer la interacció de nens en dife-

rents idiomes. I alimentar una intel·ligència molt difícil d’aconseguir: la indiferèn-

cia dels infants. Si no hi hagués aplicacions sobre nens, no hi hauria informació 

sobre els nens. El nostre sistema educatiu públic és molt limitat. Sovint la població 

no acaba la formació obligatòria. I acaba trobant llocs de treball que acabaran des-

apareixent com a resultat que ells i elles estan introduint dades de manera gratuï-
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ta. Quina paradoxa més terrible! Podríem mirar d’escapar-ne utilitzant aquestes 

interaccions que es produeixen entre infants, deu milions d’infants, per alimentar 

un sistema que ajudi el país a desenvolupar millors models educatius públics. 

S’ha de produir un canvi en la relació entre la tecnologia i les persones, perquè 

moltes vegades la tecnologia va en contra de les persones. Ens hem de plantejar 

invertir —fins i tot en països petits com el meu, Guatemala— en interès públic. La 

lògica de l’extracció de dades va en contra dels nostres propis interessos.

Renata Ávila |  Evgeny Morozov

Quina connexió té tot això que parlem, per exemple, amb el fenomen de les fake news?

Evgeny Morozov. El que ha fet que moltes persones comencin a prestar atenció a 

la crítica a les tecnològiques ha estat… Donald Trump! Totes les guerres digitals 

que està llançant, els mètodes a través dels quals va ser triat… Hem entès per fi, 

molta gent ho ha entès per fi, que les dades ens ajuden a manipular la humanitat, 

a interferir en processos electorals. 

Com es viu això a l’Amèrica Llatina?

Renata Ávila. A Guatemala els mitjans de comunicació públics han fracassat, com a 

tota la regió. En el que hem tingut èxit ha estat a tenir autoritats electorals molt sò-

lides que regulen amb mesures excepcionals el període electoral. Els últims temps 

hem començat a regular els temps, els mandats, els governants, la distribució de 

publicitat electoral. Ara estic demanant a les autoritats electorals de Guatemala 

que regulin les plataformes que es fan servir per distribuir informació i per crimi-

nalitzar determinats candidats o candidates. Hi ha persones que tenen avantatges 

electorals pel fet que tenen molts seguidors a Twitter i potser s’hauria d’analitzar. 

Cal analitzar l’arquitectura digital dels partits, han de publicar la seva situació. 

Preguntes  del  públ ic
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La consciència i el lliure arbitri van evolucionar junts
Cicle Després del Mur: un Món en Canvi. Ciència, Política, Cultura i Societat, 

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

Daniel C. Dennett,  filòsof

D i m a r t s  2 3  d ’ o c t u b r e  d e  2 0 1 8

Començaré amb un poema de T. S. Eliot que probablement alguns de vostès ja co-

neixen: la “Cançó d’amor de J. Alfred Prufrock”. Diu: “M’atreveixo a pertorbar l’uni-

vers? En un minut hi ha temps per a decisions i revisions que un minut capgirarà.” 

Què o qui és aquest jo i com pot alterar l’univers si en forma part? 

No tan sols els poetes pensen en aquestes qüestions. Els físics i els investigadors 

en intel·ligència artificial també ho fan. El físic Freeman Dyson va titular la seva 

autobiografia Disturbing the Universe. I més tard, fruit de l’entusiasme per la intel-

ligència artificial, Judea Pearl va escriure The book of why, una introducció mera-

vellosa a noves maneres de pensar sobre la causalitat. En la xerrada que faré avui 

em basaré en algunes de les idees de Judea Pearl i els seus companys del món de 

la intel·ligència artificial.

Fa uns quants anys, un amic meu filòsof i mag, Lee Siegel, va escriure un llibre 

genial, Net of Magic. És un llibre sobre la màgia del carrer, a l’Índia, on va néixer. 

“ E l  l l i u re  a r b i t r i  n o  t é  ga i re 
re s  a  v e u re  a m b  l a  f í s i c a .  Fa  u n 
m i l i ó  d ’a n y s  n o  e x i s t i a ,  av u i  s í ,  i 
l a  f í s i c a  n o  h a  c a n v i a t ”
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Daniel C. Dennett

Els mags eren una casta i es passaven els coneixements de pares a fills. L’epíleg 

d’aquest llibre conté un passatge molt interessant. Diu: “Escric un llibre sobre la 

màgia, ho explico i em demanen: ‘Màgia de veritat?’ La gent pensa en miracles, 

actes taumatúrgics, poders sobrenaturals… I els dic: ‘No, trucs de màgia.’ En altres 

paraules, per a la gent màgia vol dir la màgia que no és real, mentre que la que es 

pot practicar no es considera màgia real.” 

El  que  Chomsky pensa

Aquesta idea de la màgia real m’ha perseguit al llarg de la carrera, durant cinquan-

ta anys. Molta gent declara que el lliure arbitri, la consciència, són misteris que 

no es poden resoldre. Noam Chomsky ha sostingut durant molts anys que som 

incapaços de comprendre la consciència i el lliure arbitri. Que Chomsky em digui 

que he perdut el temps amb misteris irresolubles em molesta una mica. Però no 

m’ha desanimat. Recentment ha canviat una mica de posicionament. Ara sosté que 

hi ha una diferència conceptual entre els problemes i els misteris: podem resoldre 

els problemes, però no els misteris. Afirma: acceptem les millors explicacions que 

ens pugui donar la ciència, tot i que no puguem arribar a entendre com funcionen. 

Això equival a dir: ja és igual el que puguem concebre, hem abandonat el tema. Jo 

no, eh? I els diria a tots vostès que no es desanimin. La concessió de Chomsky és 

una sorpresa, sobretot per a ell. Un canvi molt important perquè Chomsky és un 

home molt influent. Si diu que és irresoluble, molts ho deixaran córrer i seria una 

llàstima. Els diré per què. 

Parla  Di lbert

La gràcia és observar com aquests dos fenòmens misteriosos van evolucionar 

junts: ens cal la consciència per tenir lliure arbitri i ens cal lliure arbitri per tenir 

consciència real. Miraré de demostrar-los per què és així.

Sovint trobo expressions meravelloses d’aquesta idea que vull propagar en el cò-

mic Dilbert, una tira còmica de Scott Adams, molt popular.
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Consciència i lliure arbitri 

—Creus que la química del cervell controla el que fa la gent? 

—I tant.

—I aleshores, com podem culpar les persones del que fan?

—Perquè les persones tenen lliure arbitri per fer el que vulguin fer.

—Estàs dient que el lliure arbitri no forma part del cervell? 

—És clar que sí! Però és la part del cervell que hi ha per allà fora i que és 

com lliure.

—Llavors dius que la part del lliure arbitri del cervell està exempta de les 

lleis naturals de la física?

—Evidentment. Si no, no podríem donar la culpa a ningú pel que fa.

—Creus que la part del cervell del lliure arbitri està unida al cervell o sim-

plement hi està surant al voltant?

—Mira, calla’t.

Això captura el problema del lliure arbitri. No podem tenir lliure arbitri real si el 

nostre cervell no està exempt, en certa manera, de les lleis de la física. És una opi-

nió força estesa i jo dic que és un gran error. El lliure arbitri real, que un voldria 

tenir, que dona responsabilitat i sentit a les nostres vides, no té res a veure amb el 

fet d’estar exempt de les lleis de la física. 

Dilbert continua expressant idees que cal examinar. En una tira còmica més re-

cent: “El lliure arbitri és una il·lusió. Els humans només són robots humits. Relaxa’t 

i deixa’t anar.”

Des que es va publicar aquesta tira he adoptat l’expressió. Sí, som robots humits. 

Robots formats de robots, formats alhora de robots. Els robots reals són autò-

noms, tenen moltes parts autònomes que duen a terme funcions concretes. Les 

cèl·lules humanes també són autònomes. I fins i tot parts de les cèl·lules, com els 

ribosomes, també tenen una part d’autonomia. Aquests són els robots formats 

de robots de què parlava. Si volen veure un microrobot o un nanorobot fixin-se 

en un ribosoma: és increïble. Hi ha moltes imatges a YouTube que mostren com 

funcionen. Els ribosomes no són conscients i no tenen lliure arbitri. Els bacteris 

són organismes unicel·lulars que tenen un cert grau d’autonomia. Un bacteri pot 

intentar fer alguna cosa? Està preparat per discriminar oportunitats, però no és 

conscient ni té lliure arbitri. 
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Què hauríem d’afegir-li per arribar a la consciència i el lliure arbitri? La resposta 

és senzilla: més i més habilitats. Els bacteris detecten coses, els arbres també, fins 

i tot els ribosomes. Hi ha enzims que detecten i corregeixen errors en l’ADN. Però 

no s’adonen de les coses: aquesta és la clau. 

Drons  i  graus  de  l l ibertat

I ara vull il·lustrar la idea parlant d’una entitat no autònoma: un dron. I vull parlar 

de la tasca intel·lectual de convertir un dron en un vehicle autònom. Els drons 

tenen teleoperadors humans. I per entendre què faria que un dron fos autònom, 

hem d’entendre un terme molt comú de l’enginyeria que són els “graus de lliber-

tat”. Amunt-avall, esquerra-dreta, inclinar, girar. Hi ha molts graus de llibertat i 

tots els ha de controlar un operador, la persona que fa funcionar el dron.

Al meu llibre La conciencia explicada. Una teoría interdisciplinar parlo del teatre cartesià.

(Ensenya una escena de la pel·lícula Men in black: s’obre el cap d’un home al dipòsit 

de cadàvers i, a dins, apareix un ésser petit en una sala de control.) 

La història és perfectament coherent. No hi ha cap contradicció lògica en aquesta 

escena. Però no és cert que sigui així. Hem d’agafar aquest ésser i descarregar-ne 

les tasques en éssers menors. Cal posar totes les competències, tot el poder de 

control del teleoperador, al dron. Aleshores tindríem un dron autònom. Ens hem 

d’allunyar del teatre cartesià: el control s’aconsegueix mitjançant processos opo-

sats. La natura n’és plena. El resultat de les seves interaccions ens porta a fer co-

ses. Per això la natura funciona, sense tenir un cap central que doni ordres.

Una manera de transferir el control al dron és el disseny intel·ligent de dalt a baix. 

Què ha de saber el dron? Què ha de discriminar? Què ha de poder modular per poder 

controlar els graus de llibertat? Això em permet qüestionar la feina d’un amic meu, 

que últimament és també un crític meu: Sam Harris. Diu: on és la llibertat quan fem 

el que volem, quan els nostres desitjos són el producte d’esdeveniments anteriors 

que no coneixem i que no hem pogut modificar? Quan trobin una pregunta retòrica, 

mirin de respondre-la. La podran respondre i n’eliminaran l’argument implícit. 
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Diu Harris que un titella és lliure mentre li agradin les seves cordes. Jo dic: sí, això és 

la llibertat, estimar les cordes que et controlen. Per controlar un titella és necessari 

un nivell de precisió molt elevat i un feedback en la capacitat de visió de senyals. Som 

titelles que controlem les nostres pròpies cordes, si no és que cauen en mans d’algú 

que pot usurpar aquest control. La natura no ens controla, el passat no ens controla, 

perquè no és un agent. L’únic que us pot controlar és un agent intel·ligent que pugui 

modular els seus propis senyals de control i obtenir informació de la nostra situació 

actual. La teoria del control és una disciplina molt ben establerta en enginyeria i és la 

clau per al lliure arbitri, perquè l’absència de sensors no implica la falta de causalitat 

com podríem pensar. El que és important és el control dels graus de llibertat.

Cada organisme viu, fins i tot organismes com els arbres, es poden veure com un 

organisme que en qualsevol moment de la seva vida es demana: què faig ara? Què 

he de fer ara? Nosaltres ho fem, però, a més, hi ha una altra pregunta que està per 

sobre d’aquesta: què penso ara? Aquí és on som diferents de qualsevol altre ésser 

viu del planeta. Pensin en els diferents graus de control que poden exercir sobre 

el seu propi fil de consciència. Una cosa que pot passar és que perdem el cap i que 

ens sentim ben còmodes amb qualsevol cosa que se’ns ocorri. És important ser 

capaços de fer això, si volem ser creatius i sortir del que és convencional. L’altre 

extrem és la repetició obsessivocompulsiva, aquells moments en què no ens po-

dem treure del cap una idea. Aquesta és una falta de control molt incapacitant.  

I encara tenim el cas en què mirem de prestar atenció però hem de lluitar contra 

les distraccions. També hi ha uns moments meravellosos en els quals descobrim 

que estem concentrats en un problema i deixem fora totes les distraccions. 

Per què és important tot això? Perquè nosaltres tenim el llenguatge i altres eines 

de pensament, tenim el cap ple de possibilitats. No tenim vuit o dotze graus de lli-

bertat, com els drons. O vint o cent. Tenim milions o milers de milions. Si no és que 

tenim algun tipus de dany cerebral o que patim algun tipus de bloqueig.

Saber  què  fer  quan no saps  què  fer

Fa anys, parlant amb un neurocirurgià sobre un pacient amb un dany cerebral sig-

nificatiu, em va dir que aquell home s’havia quedat mut i només podia dir: “Mare 
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meva.” Un estudiant que tenia aleshores opinava que potser no volia dir res més. 

La millor definició d’intel·ligència que he trobat mai és: “La intel·ligència significa 

saber què fer quan no saps què fer.” Els animals tenen conductes instintives: fan el 

que saben fer i si no saben què fer es queden parats.

Com aprendrem a obtenir control dels nostres graus de llibertat? Gradualment, a 

mesura que anem creixent, madurant, tornant-nos responsables. El determinisme, 

sovint, es descriu en termes de les vies de tren de la causalitat. A Amèrica tenim un 

llibre infantil, la història d’en Tootle, el tren que volia sortir de les vies per anar a 

jugar al camp amb les ovelles i les vaques. Els trens grans li diuen que ha de seguir 

les normes i quedar-se a les vies. És el tercer llibre infantil més venut en anglès de 

tots els temps. Suposo que els pares volen ensenyar als fills que segueixin per les 

vies. Perquè restringir nivells de llibertat sovint ens porta a sistemes més fiables. 

Quan treballava en un projecte de robòtica al MIT, teníem un robot amb uns bra-

ços molt àgils, els podia moure de moltes maneres. Havia d’aprendre que per pas-

sar el fil per l’agulla havia de recolzar el braç a la taula i restringir el moviment, 

però no ho aconseguia. El determinisme és el nostre aliat, al contrari del que pen-

sem generalment amb relació al lliure arbitri.

Un estimat amic, que ja va morir, John McCarthy, l’home que va encunyar el terme 

intel·ligència artificial i que dirigia el laboratori d’intel·ligència artificial de Stan-

ford, em va explicar una vegada que va demanar una cosa a la seva filla Sara. La 

nena li va dir: “Ho puc fer, però no ho faré.” Ell va dir: “Aquesta és l’essència del 

lliure arbitri.” El lliure arbitri i la consciència real van de la mà. Ens hem de veure a 

nosaltres mateixos com un agent autònom. Hem de tenir les aptituds, les capaci-

tats, el coneixement per descobrir i triar quan no sabem què fer. Les persones són 

comodins dinàmics, com va dir J. T. Ismael al seu llibre How physics makes us free. 

Ser lliure és ni més ni menys que poder prendre decisions un mateix.

L’opinió  de  Tom Wolfe

La gent s’inquieta perquè els científics ens estan dient que no som lliures. L’es-

criptor Tom Wolfe, en un llibre del 2001, va dir: “La conclusió a la qual la gent 
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està arribant més enllà de les parets del laboratori és que ja tenim la solució, que 

tots tenim hardware, tots estem cablejats d’una manera, i no me’n doneu la culpa 

si m’han cablejat malament.” No és això el que surt dels laboratoris. Què ens han 

cablejat malament? Què vol dir estar ben cablejat? Què caldria perquè un robot 

humit tingués responsabilitat moral? 

Recordem el que deia Dilbert: el lliure arbitri és una il·lusió. Si veiem el lliure ar-

bitri com una competència moral ens adonarem que es tracta d’un artefacte de 

la societat. És com els diners: són constructes socials molt útils i creen el que po-

dríem anomenar “la il·lusió de l’usuari”. Tenim dues opcions: podem dir que el lliure 

arbitri no existeix o podem dir que no és el que esperàvem que fos. He lluitat en 

aquest tema durant anys. Crec que la consciència real no és el que pensàvem que 

era. I ells pensen que la consciència no és real, perquè, per a ells, la consciència és 

màgia real o, si no, no és real. 

Els ensenyaré una vinyeta de Tom Gauld que ho explica molt bé: “La realitat és 

una il·lusió creada completament a la ment humana, però és l’únic lloc on pots 

aconseguir un bon cafè.”

La conclusió és que el lliure arbitri i la consciència són importants perquè hem de 

viure en un món que hem creat nosaltres, un món ple d’oportunitats, més que el 

món en el qual viu qualsevol altre ésser viu. Si hi ha una cosa en què els filòsofs 

estan d’acord, i no hi ha gaires coses en les quals estiguin d’acord, és que en el que 

ens podem controlar ens hauríem de controlar. Els que no poden queden excu-

sats: no tenen lliure arbitri en el que és important i han de dependre dels altres. 

Van caler 3.500 milions d’anys per aconseguir un agent autogovernat, ara n’hi ha 

milers de milions i es poden manipular els uns als altres. Tenim l’obligació de pro-

tegir el nostre lliure arbitri, evitar convertir-nos en el titella d’un altre agent.

Quatre formes de causalitat:

1.  El metge em diu que els cereals Bran Blobs m’aniran bé per al cor. Vaig 

i me’ls compro.

2.  Vaig al supermercat i llegeixo el que Kelloggs afirma a la capsa de Bran 

Blobs i em convencen.
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3.  Veig una capsa de Bran Blobs amb una foto fantàstica de Cameron 

Diaz i la compro. No soc naïf, la compro perquè vull recompensar Ke-

lloggs per tenir tan bon gust en la bellesa femenina. M’agrada la capsa. 

Sé que mirem de manipular-me, però em deixo.

4.  Veig una capsa de Bran Blobs que té un microxip secret que m’envia un 

missatge al cervell i la compro.

En tots aquests casos hi ha un altre agent que és la causa de la meva tria, però 

només en l’últim implica que soc un titella. Això és el que volem evitar. 

El lliure arbitri no té gaire res a veure amb la física. Fa un milió d’anys no existia, 

avui sí, i la física no ha canviat. Per què és important creure en el lliure arbitri? Si 

simplement ens relaxem i ens deixem anar, com diu Dilbert, ens convertiran en ti-

telles i això destruirà una cosa molt preciosa que hem trigat tres mil milions d’anys 

a aconseguir.
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Tot això té conseqüències polítiques…

És clar que sí. Crec que és un error i una fallada de la filosofia distreure l’atenció 

amoïnant-se per la mecànica quàntica i l’indeterminisme com si aquest fos el 

problema. No! El tema de la llibertat política és el que importa. El meu objectiu 

és demostrar que podem tenir llibertat política només si tenim el tipus de lliure 

arbitri que val la pena tenir, que no té res a veure amb la física i molt poc amb 

la neurociència. 

Es tracta de protegir el lliure arbitri de la manipulació. Les tradicions religioses, 
històricament, han fet servir mecanismes de manipulació?

Sí, sovint. Les religions han aconseguit fixar certs graus de llibertat a les ments 

ensenyant a les persones que no haurien d’explorar certes àrees ni tenir certs 

pensaments. Que s’haurien de mantenir a les vies de tren de les seves tradicions 

religioses i no pensar diferent. I, alhora, em sento temptat per la hipòtesi que, 

sense la religió, que ens va fer començar, no tindríem llibertat de pensament. 

Va ser una manera de protegir les institucions socials fins que la civilització va 

créixer prou per poder cuidar-se sola. 

Què pensa del lliure arbitri amb relació a la intel·ligència artificial?

No volem tenir agents potents d’intel·ligència artificial, volem eines intel·li-

gents. La idea és que mentre que no siguin agents conscients, amb sentiments, 

no els estem fent mal. Són eines amables i està bé que sigui així, perquè els 

puguem desmuntar, els puguem ignorar i els puguem llençar. Són com cotxes: 

tenen molta intel·ligència, però no seran agents. No volem tenir consciències 

artificials que siguin com éssers humans, perquè no voldran fer el que volem 

que facin. Tots els beneficis que volem obtenir de la intel·ligència artificial, que 

són molts, els hem d’aconseguir assegurant-nos que no siguin autònoms. Ah, 

però ho farem!

Preguntes  del  públ ic
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El llegat d’Eleanor Roosevelt a la humanitat:  
els Drets Humans Universals
Cicle Dones que van marcar la Història dels Drets Humans, organitzat pel Club 

de Roma i l’Associació per a les Nacions Unides a Catalunya.

Cristina Gallach, alta comissionada del Govern d’Espanya per a l’Agenda 2030

D i m e c r e s  7  d e  n o v e m b r e  d e  2 0 1 8

“ E l e a n o r  Ro o s e v e l t  h a  e s t a t  u n 
e x e m p l e  i  u n a  i n s p i ra c i ó .  C a l 
re i v i n d i c a r  l a  s e va  c o n t r i b u c i ó  a 
u n  m ó n  m é s  j u s t  i  e n  p a u”

Per iniciar la sessió, es posa un discurs d’Eleanor Roosevelt, del 10 de desembre de 

1948 a París, de la Declaració Universal dels Drets de l’Home.

És espectacular que, aleshores, en plena postguerra, amb tantes divisions a Euro-

pa, s’arribés a aquest document. Les dones són les grans oblidades de la història. 

Quan Eleanor Roosevelt anima a votar i afirma que els nord-americans votaran 

a favor de la Declaració Universal dels Drets de l’Home, es refereix als homes i 

als governs. És una situació extraordinària, perquè ella, que va ser al centre de la 

negociació, parla de votar i es refereix als homes. No és una declaració que tingui 

respecte pels gèneres: parla sempre dels drets dels homes.

Eleanor Roosevelt va néixer a Nova York el 1884 i és una figura clau per entendre 

la lluita en defensa dels drets humans. Va ser escriptora, diplomàtica, periodista, 

política, activista, primera dama, mare de sis fills (cinc van viure, un va morir de 

molt petit): una líder compromesa en el sentit més ampli de la paraula, una cam-

piona mundial de la justícia social, dels drets de les dones, dels afroamericans, dels 
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treballadors i treballadores, dels més pobres i desvalguts, dels joves i els refu-

giats. Una dona excepcional: una líder amb força transformadora i amb un com-

promís inigualable.

Al pròleg de la biografia que en va escriure J. Williams T. Yongs, l’escriptora Laura 

Freixas escriu: 

Eleanor Roosevelt constitueix, sens dubte, un model polític i humà, es-

pecialment per a les dones, perquè va aconseguir fer grans coses per si 

mateixa sense pagar el preu —desgraciadament habitual— de la soledat, 

la marginació i l’enfrontament amb els homes. Va ser un exemple, potser 

no gaire fàcil de seguir, però enormement estimulant.

La seva figura i trajectòria política d’activista reflecteixen una vida marcada per la 

determinació i el coratge per abordar les injustícies socials, de gènere i racials, des 

de la franquesa i la independència.

Desper tar  de  la  consciència  socia l

Va néixer en una família de l’elit de Nova York, era neboda del president. Òrfena 

de pare i mare, la va criar la seva àvia materna. Va tenir un despertar: tres anys en 

un internat a Anglaterra on una tutora avançada al seu temps la va fer reflexionar 

i li va fer entendre la importància del compromís social i de la independència per-

sonal. Quan va tornar a Nova York, amb 18 anys, va fer classes gratuïtes a Man-

hattan, va treballar per a la Creu Roja… Eren moments duríssims per als treballa-

dors. Els va donar tot el suport possible. Aquesta inquietud social va créixer amb 

el temps. 

Va ser una política molt activa. Va iniciar la seva trajectòria al Partit Demòcrata als 

anys vint. La seva participació a la Lliga de Dones Votants i a la Divisió de Dones 

del Partit Demòcrata va resultar clau per incorporar els temes de gènere en les 

reivindicacions en la vida interna del partit. De fet, va ser la primera dona que va 

intervenir en una convenció demòcrata el 1940. 
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Amb dinou anys es va casar amb un jove estudiant de Harvard, parent seu, amb un 

gran futur polític: Franklin Delano Roosevelt. Va ser ella qui el va animar a tornar 

a la vida pública després de patir la pòlio. Va arribar a ser president el 1933 enmig 

de la gran depressió del 1929. Els Estats Units estaven enfonsats en plena crisi, 

amb necessitat d’idees i projectes nous. La primera dama era els ulls, les orelles i 

les cames del president. Ella viatjava arreu del món palpant el que es necessitava  

i com vivia la gent. Com a primera dama va incrementar la seva activitat relaciona-

da amb els drets humans i la justícia. 

En aquest context, m’agradaria citar alguns aspectes concrets d’aquest compro-

mís, que queden clars en el seu llegat. La igualtat de gènere, per exemple. “Les 

dones que es porten bé poques vegades fan història”, va escriure la historiadora 

Laurel Thatcher Ulrich. Resulta claríssim que Eleanor Roosevelt va fer història 

perquè “no es va portar bé”, segons els cànons del seu temps. Va tenir un paper 

importantíssim en la igualtat salarial. Va insistir que li paguessin i el que recaptava 

com a salari ho donava amb finalitats socials. També són molt importants la seva 

transparència i accessibilitat. Va ser la primera dama que va organitzar rodes de 

premsa a la Casa Blanca i exigia que hi assistissin només dones periodistes. Això 

obligava les redaccions a tenir dones en plantilla. Va continuar escrivint unes co-

lumnes memorables, en què reflexionava amb independència i llibertat en tots els 

temes d’actualitat. Va escriure fins que va morir el 1962.

Lluita  pels  drets  c iv i l s

Durant l’administració Roosevelt, en plena era de la segregació, va ser un nexe 

important amb la població afroamericana i amb el moviment dels drets civils, 

tot i el desig del mateix president d’aplacar el sentiment creixent al sud. Va 

ser una de les poques veus en aquella època que va insistir en la necessitat 

d’estendre els beneficis del New Deal a tots per igual, independentment de la 

raça. Això li va restar popularitat entre els blancs dels estats del sud, però va 

aconseguir que els afroamericans es fessin incondicionals del Partit Demòcra-

ta. Fins aleshores havien estat majoritàriament supporters del Partit Republicà. 

Són molts exemples d’una vida pública dedicada a lluitar contra les injustícies i 

les desigualtats. Una manera d’entendre la política que ara ens sembla normal, 
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però si pensem en no fa tants anys, Eleanor Roosevelt s’evidencia com una 

autèntica pionera.

Va arribar a les Nacions Unides el 1946 com a delegada dels Estats Units i va 

participar en la Comissió dels Drets Humans, per encàrrec del president Tru-

man. L’ONU s’acabava de crear a San Francisco el 1945, de les cendres dels des-

astres de la Segona Guerra Mundial: un moment excepcional. Després de vio-

lacions mai imaginades calia treballar per salvar la humanitat d’un altre horror 

semblant, posar les bases d’un nou ordre i establir els fonaments d’un sistema 

global de defensa dels drets humans.

Eleanor Roosevelt va exercir com a presidenta de la Comissió i va ser la figu-

ra clau a la Declaració Universal dels Drets de l’Home. La seva contribució a la 

redacció, la negociació i la proclamació de la declaració és el seu llegat polític més 

gran, indiscutible, que ha passat a la història. El text el va elaborar un comitè de 

redacció de nou persones. Ella n’era l’única dona. És el document que s’ha traduït 

a més llengües: més de cinc-centes. Recordar-lo i llegir-lo, de tant en tant, ens fa 

reflexionar i veure tot el camí que ens queda per recórrer. En un moment en què 

el món estava dividit, trobar un consens internacional era molt difícil. Ella mateixa 

ho diu: no és el text ideal, però és el text que ens ha permès arribar a un consens. 

La declaració va ser un gran moment per a les Nacions Unides. La carta magna de 

tots els homes i dones arreu del món. És la primera vegada a la història que els 

drets inherents als éssers humans, pel simple fet de ser éssers humans, es codifi-

quen en un sol document.

La Declaració Universal dels Drets de l’Home, amb un preàmbul i trenta articles 

clars, simples, rotunds, té un caràcter universal. Molts documents posteriors, 

constitucions de països, se’n fan ressò, per exemple, la Constitució espanyola del 

1978. Es tracta d’un exercici de síntesi, un conjunt de principis bàsics sense força 

de llei que són assumits per tots els països, que s’ha convertit en model d’instru-

ments jurídics que sí que tenen força de llei. Hi ha uns vint tractats internacionals 

derivats sobre diferents temes: l’eliminació de diverses formes de discriminació 

penal, racial, drets civils i econòmics, l’eliminació de totes les formes de discrimi-

nació contra les dones, drets dels infants… Cada deu anys se n’amplia el corpus 

normatiu. La declaració es fa servir com a criteri per mesurar com compleixen els 

Eleanor Roosevelt 
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governs, com compleixen els organismes de les Nacions Unides i les organitza-

cions no governamentals. Perquè malgrat que no té força de llei, es du a terme un 

seguiment constant a diferents organismes internacionals. Els mitjans de comuni-

cació i la societat civil es fan ressò d’aquestes avaluacions.

Eleanor Roosevelt sabia que allò era només el principi. No va deixar de treballar 

per aconseguir que s’observés “viure i treballar als nostres països per a la llibertat 

i la justícia per a cada ésser humà”. La gran política, les grans cimeres i reunions 

internacionals havien de tenir una traducció en la vida de les persones, en el dia 

a dia. Sempre va creure que els drets humans s’iniciaven en llocs petits, propers a 

casa, tan propers i tan petits que no es poden veure a cap mapamundi. El 1952 

va concloure la dedicació com a delegada i va continuar treballant en diferents 

àmbits. El 1961 va encapçalar, per encàrrec del president Kennedy, la Comissió 

Governamental per a la Condició de la Dona. Va ser la seva última responsabilitat 

política. Va morir el 1962 i no va poder veure el fruit del seu treball. Però no és 

coincidència que les conclusions d’aquest informe deixin clar que la igualtat de la 

dona s’aconsegueix a través del reconeixement de les diferències i les necessitats 

de gènere, i no tan sols respecte de la igualtat de drets. 

Un l legat  actual

Entre el 2015 i el 2017 vaig treballar a les Nacions Unides. Enmig de crisis, guer-

res i problemes, es van crear unes condicions internacionals úniques. Es van fer 

grans conferències internacionals que van posar les bases d’un nou multilatera-

lisme. Cinc grans acords en cinc grans ciutats (Sendai, Addis Abeba, Nova York, 

París, Quito) amb l’objectiu de salvar el planeta i transformar per a millor la vida 

de les persones. La reunió de Nova York en va ser el pilar central: es va aprovar 

l’Agenda 2030, els objectius per al desenvolupament sostenible; a París, es va 

aprovar l’acord del canvi climàtic; a Quito, l’acord de la nova agenda urbana; a Ad-

dis Abeba, els acords internacionals per finançar el desenvolupament, i a Sendai, 

els acords internacionals per fer front als grans desastres naturals.

Hi ha una gran connexió entre l’Agenda 2030 i el treball d’Eleanor Roosevelt, per-

què l’Agenda està ancorada del tot a la Declaració dels Drets Humans. Representa 
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un aterratge concret de les ambicions i les aspiracions de respecte de les persones 

i de protecció del planeta. L’Agenda 2030 és una visió i, alhora, és un pla. Principis i 

acció han d’anar plegats en tots els àmbits de la vida. 

L’Agenda 2030 gira a l’entorn de cinc temes: les persones, el planeta, la prosperi-

tat, la pau i les aliances. Per què les aliances? Perquè al món global pràcticament 

no podem fer res sols que tingui un impacte. És una agenda de transformació. Els 

objectius involucren tothom arreu del món. És una visió integral en la qual els ciu-

tadans ja no tan sols som objectes de dret sinó actors principals. I per això és molt 

important treballar perquè cada vegada hi hagi més integració entre els mecanis-

mes de defensa dels drets humans i les accions concretes. 

No hi pot haver desenvolupament sense drets humans, ni drets humans sense 

desenvolupament. La pau i la seguretat són imprescindibles per al desenvolupa-

ment i els drets humans. Aquest triangle marca totes les accions que cal tenir en 

compte des dels grans organismes internacionals i els governs.

Eleanor Roosevelt ha estat un exemple i una inspiració i per això cal seguir-ne rei-

vindicant la figura i la contribució que ha fet a un món més just i en pau. “El futur 

pertany als que creuen en la bellesa dels seus somnis.” Seguim aquestes paraules, 

somiem la bellesa, però actuem en el dia a dia. Si ho fem, l’agenda es complirà i 

aconseguirem assolir els nostres objectius.

Eleanor Roosevelt 
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Ha comentat en diferents ocasions que les dones quan arriben als llocs de direc-
ció són més vigilades i criticades que els homes. Li han posat gaires traves?

Les condicions de progrés professional per a les dones han estat més dures. 

En l’actualitat s’ha arribat a un nivell de consciència molt important respecte 

d’aquesta desigualtat. Vaig haver de ser molt més exigent amb mi mateixa que 

els meus companys. Les noves generacions no acceptaran que hi hagi un sol es-

pai en què els drets bàsics no estiguin plenament reconeguts, i entre aquests, la 

igualtat de gèneres. Quan hi ha acció de govern les situacions canvien. Espanya 

anava a la cua dels països europeus a començament de l’any 2000. Es va legislar 

i es va actuar des del govern i es va superar la mitjana. 

Putin, Erdogan, Trump, Bolsonaro…, senten el mateix respecte pels drets humans 
que els que els van precedir als seus països? Àustria ha sortit d’un acord de l’ONU 
a favor dels refugiats; hem d’estar sempre militant en favor dels drets humans?  

La resposta és òbvia: hem d’estar militant sempre pels drets humans. En el més 

petit i en els àmbits superiors. Són drets aspiracionals, drets bàsics. Per dur-los 

a terme cal esforç. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, tot i ser 

imperfecte, obliga a un diàleg entre tots els països. S’ha avançat moltíssim. No 

podem pensar que tot va molt malament: hi ha molta gent que es juga la vida per 

avançar i altres que, amb la seva feina quotidiana, construeixen entorns posi-

tius. No hi ha més sortida que continuar treballant.

Preguntes  del  públ ic
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El no que va canviar la història d’un país
Cicle Dones que van marcar la Història dels Drets Humans, organitzat pel 

Club de Roma i l’Associació per a les Nacions Unides a Catalunya.

Antoni Bassas, periodista

D i l l u n s  1 9  d e  n o v e m b r e  d e  2 0 1 8

“Els  prescr iptors  socia l s  tendeixen 
a  apropiar-se  del  nom de 
determinades  f igures ,  senzi l lament 
perquè e l  seu test imoni  ja  no posa 
en per i l l  cap poder”

El que ara els explicaré és el resultat de la meva experiència americana: vaig viure 

a Washington D. C. durant quatre anys, i vaig tenir l’oportunitat de viatjar, com a 

corresponsal de la Televisió de Catalunya, per molts estats dels Estats Units. No 

pretenc tenir un coneixement a fons de la realitat nord-americana, perquè estem 

parlant d’un país que per travessar-lo et cal més temps que per anar de Barcelona 

a Moscou. Estem parlant d’un país de mides continentals, amb moltes realitats. 

Però, evidentment, hi vaig tenir alguna experiència directa.

Abans de fer qualsevol comentari he de dir que sento per la figura de Rosa Parks 

la mateixa simpatia històrica que qualsevol de vostès. Però voldria anar una mica 

més enllà del que és evident. En efecte, Rosa Parks va protagonitzar un moment 

històric del segle xx (el 1955 es va negar a obeir l’ordre d’un conductor d’autobús 

d’asseure’s a la part del darrere del vehicle per deixar lloc als blancs). Martin Lut-

her King ho va dir amb unes paraules imbatibles: “L’instant en què Rosa Parks va 

decidir quedar-se asseguda al seu seient era l’instant en l’eternitat en el qual s’hi 
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va quedar enganxada a causa de les indignitats acumulades en dies, anys i segles 

passats i per les il·limitades expectatives de generacions que encara no havien 

nascut: tot això la va enganxar al seient.”

Per  què  Rosa  Parks? 

La frase és extraordinària, però m’agradaria anar una mica més enllà. Per exemple, 

dir-los que Rosa Parks de cap manera no va ser la primera persona que va fer el que 

va fer. Segurament no han sentit parlar mai d’Ida Wells-Barnett. Va néixer esclava 

a Holly Springs, Mississipí, el 1862. Amb setze anys es va convertir en la cap de 

família perquè els seus pares van morir i va haver de cuidar els seus sis germans.  

A la dècada dels vuitanta, se’n va anar a viure a Memphis, Tennessee. Es veu que 

era una dona molt intel·ligent. Va començar a estudiar per mestra i en un viatge en 

tren entre Memphis i la seva feina en una escola rural el revisor li va dir que havia de 

sortir d’aquell vagó perquè era de primera classe, on no podien viatjar negres. S’hi 

va negar, i el conductor i altres passatgers van mirar de treure-la físicament del tren. 

Va tornar a Memphis, va contractar un advocat i va denunciar la companyia ferro-

viària. El tribunal va decidir a favor seu i li va concedir 500 dòlars, que en aquella 

època havia de ser una fortuna. La companyia va apel·lar el 1887 i la Cort Suprema 

de Tennessee va revertir la decisió anterior i va ordenar a Wells-Barnett que pagués 

les taxes judicials. Sis mesos abans que ho fes Rosa Parks, Claudette Colvin es va 

negar a cedir el seient de l’autobús. Tenia quinze anys. La van arrestar. 

Per què coneixem el cas de Rosa Parks i no el d’altres dones que van fer el ma-

teix que ella? Noms de dones que són a la cara B de la història. Els historiadors 

nord-americans diuen que és impossible dir amb precisió quantes dones van fer 

coses relativament semblants a aquest acte heroic de Rosa Parks, perquè aquestes 

injustícies socials eren freqüents al transport públic de moltes ciutats americanes, 

sobretot al sud, sobretot a Alabama i especialment a la ciutat de Montgomery, als 

anys vint, trenta, quaranta i cinquanta. Les organitzacions negres de l’època van 

admetre que van considerar que el cas de Rosa Parks seria millor perquè era una 

dona adulta i perquè tenia el tipus de pentinat i d’aparença necessaris per demos-

trar que aquell acte no el cometia una dona eixelebrada, una activista radical, amb 

idees perilloses, comunista, sinó algú que pertanyia a la classe mitjana.
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Una tempesta  perfecta

Fa uns mesos vaig entrevistar Elaine Brown, una dona d’uns setanta anys, activista, 

expresidenta del partit Pantera Negra, aquests sí, comunistes radicals, i quan li vaig 

preguntar per què havien descobert Rosa Parks, va dir: “És que va ser la tempesta 

perfecta, tot va passar aquells anys. De vegades”, va dir, “als de la meva generació (te-

nia vint anys el 1968) ens agrada pensar que érem especials, i no ho vam ser. El que 

teníem als anys cinquanta als Estats Units i que no havíem tingut abans era la televisió. 

Arreu del món es veia que pegaven a la gent perquè volien votar. Allò va provocar una 

onada d’ira que no es podia evitar.” Hauríem de posar en perspectiva que la història 

té un punt d’atzar, de vegades un punt de conveniència, que quan Rosa Parks va fer el 

que va fer no tan sols la societat ja estava madura perquè algunes persones fessin 

el mateix que ella, sinó que el conjunt de la societat entengués que allò era el correc-

te. De qualsevol manera, es tracta d’un acte heroic perquè quan Rosa Parks decideix 

quedar-se asseguda sap que la detindran i que hi haurà conseqüències. 

Tot i que només han passat seixanta anys d’aquells fets, de vegades perdem una 

mica la perspectiva de les coses i tendim a jutjar-les d’acord amb els valors prepon-

derants a l’actualitat. Avui dia ningú no discutiria que era una injustícia flagrant que 

blancs i negres no es poguessin asseure junts al mateix autobús. És més: que els 

negres haguessin de cedir el seu seient als blancs. Però això el 1955 no era tan clar. 

Si avui parlem de Rosa Parks estem fent dues coses: un acte de justícia perquè el seu 

nom mereix ser recordat de generació en generació, però també em fa la impressió 

que cada generació i els que retenen el poder polític i econòmic, els prescriptors 

socials, tendeixen a apropiar-se del nom de determinades figures, senzillament per-

què el seu testimoni ja no posa en perill cap poder. De vegades, honrant determinats 

noms, tenim el testimoni del que és acceptable per als poders que saben que, per-

què canviïn les coses, hauria de quedar afectada la capacitat d’algunes persones per 

mantenir-se en el que podríem anomenar el control social. 

El  factor  te levis ió

El factor televisió i, més modernament, les xarxes socials, han accelerat la història. 

Quan Rosa Parks fa el que fa, l’esclavitud fa gairebé un segle que està abolida als 
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Estats Units. Però com passa amb tantes batalles socials i polítiques, que una cosa 

quedi escrita en un document, ni que sigui una constitució, no sempre crea cos-

tum, o en crea molt lentament. Els negres van deixar de ser esclaus com a resultat 

de la victòria del nord a la guerra de Secessió, però van continuar vivint de manera 

molt pobra, amb poc accés a la cultura i a la salut i constituint la casta més pobra 

de la societat americana. A més, els principis de discriminació van seguir existint. 

Barack Obama explica en el llibre Somnis del meu pare com es van conèixer els seus 

pares. La mare és blanca, nord-americana, i el pare és un africà arribat de Kènia 

després de la independència, al començament dels anys seixanta, per preparar-se 

per ocupar en el futur llocs dirigents. El van enviar a Hawaii, que des de feia dos 

anys s’havia convertit en estat dels Estats Units. La mare estudiava a la Universi-

tat i es van conèixer allà. Una tarda, al final del 1960 o al principi del 1961, algú va 

trucar a la porta dels avis d’Obama i va dir: “Soc un veí d’aquí al costat, que sàpi-

guen que he vist la seva filla passejant agafada de la mà d’un negre. Ja saben que 

això és molt lleig.” Això va ocórrer cinc anys després de l’incident de Rosa Parks. 

En aquella època, a molts estats dels Estats Units estava legalment prohibit que 

un blanc es casés amb una negra i a l’inrevés. 

Òbviament, doncs, l’empremta de l’esclavitud, l’estigma que ha significat per als 

afroamericans, ha estat molt gran i encara dura. Els Estats Units paguen, des del 

meu punt de vista, el seu pecat original. Els Estats Units tenen uns valors funda-

cionals extraordinàriament potents perquè són universals: democràcia, llibertat i, 

sobretot, igualtat. “Tots els homes han estat creats iguals”, va escriure Jefferson. 

Bé, els homes blancs, perquè els homes negres no van ser iguals fins setanta o 

vuitanta anys després de la Constitució dels Estats Units. 

L’est igma racia l

Les discriminacions van continuar, sobretot als estats del sud. Amb això els vull dir 

que aquest estigma dels Estats Units no se n’ha anat del tot, malgrat els avenços 

indiscutibles en la integració social dels afroamericans. Encara són, estadística-

ment, el col·lectiu més pobre. Cada mes, els Estats Units publiquen les xifres de 

l’atur. Les fan també per raça: de mitjana, l’atur dels negres és sempre el doble que 

el dels blancs. Últimament no tant, perquè els darrers anys d’Obama i en aquest 
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any i mig de Trump l’economia ha funcionat bé i l’atur ha baixat molt: fins al 3,7 %. 

Doncs bé, els asiàtics són els que tenen menys atur, el 3,2 %; els blancs, el 3,3 %; 

els hispans, el 3,4%, i els negres, el 6,2%. Hi ha molts indicadors en aquest sentit: 

per exemple embarassos d’adolescents. O els presos: el 34 % són afroamericans, 

cinc vegades més que els blancs.

Tot això és clarament visible als Estats Units, on hi ha barris més pobres de majoria 

negra. Encara a la televisió s’expliquen històries com la del periodista que recor-

dava el consell de la seva mare, que li deia: sobretot, nen, pel carrer no corris mai, 

perquè un negre que corre sembla que s’estigui escapant d’algun delicte. És molt 

més fàcil que et disparin. Obama ha admès que alguna vegada també li ho havien 

dit a casa. Quan demanen als afroamericans si creuen que hi ha discriminació con-

tra ells als Estats Units, el 92 % afirma que sí. La presència en un veïnat de famílies 

negres pot abaixar el valor de les cases. Es va fer un treball amb actors que va de-

mostrar que les persones negres amb diners que volien comprar una casa tenien 

més dificultats que les blanques. Hi ha discriminació en sous, en accés al mercat 

laboral i en tracte de la policia. 

Vaig fer un reportatge sobre aquest últim aspecte. Vaig estar parlant amb un ad-

vocat de drets civils i m’ho va explicar d’una manera molt crua. Si un dia la policia 

para el teu fill amb dos amics i ha begut, li posaran una multa i segons com sigui 

el policia pot ser que passi una nit al calabós. Si són negres, tots tres aniran a la 

comissaria, perquè hi ha un abús racial de les forces de l’ordre sobre els negres i 

perquè hi ha jutges que aplicaran amb més severitat la llei si els nois són negres. 

Obama,  discut it

Vaig tenir l’oportunitat de ser corresponsal de televisió en el moment en què es va 

triar el primer president d’origen afroamericà. Obama va ser discutit: la seva mare 

era blanca i el seu pare no era un afroamericà, va venir de Kènia. Va viure primer 

a Hawaii i després a Indonèsia, i no va ser educat en els valors nord-americans. Va 

anar a la universitat i com que els seus avis blancs es van preocupar per ell, perquè 

el seu pare el va abandonar i no el va veure gairebé mai, va poder cursar estudis 

com un blanc. No parlava amb l’accent amb què parla, per exemple, la seva dona, 



1 2 4

Antoni Bassas

una afroamericana de Chicago, molt intel·ligent, que va poder estudiar gràcies 

a beques i al sistema de discriminació positiva que obliga les universitats a ac-

ceptar alumnes de famílies sense recursos. Un periodista d’una cadena progre, 

el dia del seu primer discurs, va dir: “Ho ha fet tan bé que fins i tot m’he oblidat 

que era negre.”

Els negres encara avui estan profundament estigmatitzats als Estats Units: se’ls 

considera susceptibles de generar acudits. “Quina és la diferència entre un noi ne-

gre i una pizza? Que la pizza pot alimentar una família de quatre persones.” Aques-

ta és la percepció que es té quan ningú no escolta la societat americana. No és 

per riure-se’n. Hi ha un estereotip que, en part, correspon a la realitat, conforme 

aquests nois que neixen en barris majoritàriament negres sovint no coneixen el 

seu pare. El pare ha tingut fills amb moltes dones. Desconeixen el concepte d’au-

toritat paterna. El primer home que els diu alguna cosa és el professor a classe i 

ja és molt tard. Per tant, no estudien i entren en el cercle de la droga, de la delin-

qüència… Són persones incapaces de tenir la responsabilitat de tirar endavant una 

família. Ells mateixos reprodueixen l’esquema que han vist a casa. Estadísticament 

va baixant però encara és així. 

A l’entrevista de l’altre dia, Elaine Brown em deia: “Excepte alguns èxits, la majoria 

dels negres tenen el nivell de vida més baix als Estats Units. A Martin Luther King 

el van assassinar perquè tenia influència sobre milions de persones arreu del món, 

estava vigilat en tot moment per l’FBI. Ara té una estàtua al Mall de Washington i 

han inaugurat un museu afroamericà. Lenin —aquesta senyora és comunista— va 

dir que l’opressió pot donar cabuda a moltes coses i continuar al poder. Tenim Do-

nald Trump com a president i una estàtua de Martin Luther King al Mall. Què vol 

dir? Que, per sobre de qualsevol altra cosa, Donald Trump és president.” 

Un pot veure com determinades realitats ja són indiscutibles. L’admiració per 

Rosa Parks o per Martin Luther King. Cada mes de febrer és el Dia de la Història 

Negra. El tercer dilluns de gener de cada any és el Dia de Martin Luther King. La 

campanya per dedicar-li aquest dia va començar poc després del seu assassinat 

el 1968. Ronald Reagan va signar la llei i el va decretar festa el 1983 i es va ce-

lebrar per primera vegada el 1986. Alguns estats es van resistir a celebrar-la i li 

van donar noms alternatius o la van combinar amb altres festes. I es va celebrar 
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per primera vegada en cinquanta estats simultàniament l’any 2000. Cal entendre 

que els canvis socials sempre costen, fins i tot en aquestes èpoques d’acceleració. 

I que els canvis relacionats amb una cosa tan profunda com el color de la pell són 

els més terribles perquè treuen el pitjor de la gent. 

Discursos  racistes

No tinc cap dubte que alguns dels llenguatges més agressius que vaig veure con-

tra Obama o que fa servir Donald Trump tenen un fonament racista. No ho puc 

demostrar empíricament, però n’estic íntimament i espiritualment convençut: és 

racisme. Donald Trump va oferir cinc o deu milions de dòlars, no ho recordo, a 

qui demostrés que Obama no era nord-americà. No va parar fins que Obama en 

persona va sortir a la sala de premsa de la Casa Blanca i va ensenyar el certificat 

de naixement, de Honolulú. 

El més dramàtic és que els percentatges d’acceptació de Donald Trump entre els 

votants negres augmenta. Ha passat del 19 % al 36 %, fins i tot després que apare-

guessin gravacions de gent afirmant que Trump és capaç dels comentaris més ra-

cistes possibles. En una de les promocions del seu pare on ell va treballar, a Nova 

York, van prohibir directament que els negres hi poguessin llogar o comprar un 

pis. Això va passar ja fa molt de temps.

Tot això pivota sobre la societat americana i converteix en molt més valuós el tes-

timoni de Rosa Parks, que és un testimoni, com he dit, digerit pel poder, accep-

table en un sentit que em recorda molt una frase del bisbe brasiler Helder Ca-

mara: “Quan m’ocupo dels pobres i em preocupo pels pobres, em diuen que soc 

comunista.” A la societat americana les raons de la pobresa passen de generació 

en generació.
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Quan veiem que la xenofòbia s’expandeix no tan sols als Estats Units, creu que la 
societat i la classe política estan patint una involució de valors?

Quan tornes a veure manifestacions de l’extrema dreta pels carrers, amb bra-

ços alçats, certament som davant d’una involució. És molt preocupant. Té molt a 

veure amb dos sentiments que són molt fàcils d’atiar i que resulten molt rendi-

bles políticament: l’odi i la por. 

La por ens l’han treballada extraordinàriament bé amb el terrorisme. És evident 

que existeix, però el terrorisme islàmic ha provocat moltes més morts en països 

islàmics que en països no musulmans. Ens han fet un canvi: dona’m la teva lliber-

tat a canvi de seguretat. 

L’odi al que és diferent és el que ve a continuació: poder identificar un grup 

com a representant d’un perill difús al qual tenim dret a odiar. Donald Trump, 

a la seva campanya electoral, va estendre aquest sentiment als mexicans i als 

centreamericans en general. El mur no és exclusiu de Trump: Espanya en té un a 

Ceuta i Melilla. I de vegades també el mar serveix per dissimular morts.

Creu que hi ha falta de resistència a la societat civil, que som incapaços de reac-
cionar-hi?

Crec que mai no hem estat tan conscients d’aquest tipus d’atacs. Afortunada-

ment el nivell cultural mitjà de les societats occidentals ha crescut. Però ens 

trobem davant de màquines de propaganda molt poderoses. 

Hi ha contradiccions flagrants. Els Estats Units és un país d’immigrants. Angle-

sos, irlandesos, alemanys, italians, coreans, japonesos i més recentment me-

xicans o salvadorenys. Va anar de ben poc que l’idioma dels Estats Units fos 

l’alemany. És molta gent la que creu en el somni nord-americà, generació rere 

generació. Els emigrants donen a les societats un impuls extraordinari. És gent 

treballadora, amb ganes de sortir de la pobresa, de donar educació als fills. Els 

Estats Units és un país d’emigrants que s’ho nega a si mateix. 

Trump i els seus assessors m’ho objectarien: sí, però els Estats Units és també un 

país de lleis. Però està més que demostrat que les societats que es tanquen endo-

gàmicament en elles mateixes acaben en una decadència demogràfica i cultural.

Preguntes  del  públ ic
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Pluriarquia o lògica política del món contemporani
Cicle Democràcia, Diversitat i Cohesió Social, organitzat pel Club de Roma i 

l’Obra Social ”la Caixa”. 

Daniel Innerarity, catedràtic de Filosofia de la Universitat del País Basc

D i m a r t s  2 0  d e  n o v e m b r e  d e  2 0 1 8

“En societats  complexes,  els  models 
i  els  procediments per governar 
no poden pretendre una forma 
d’unitat  que anul · l i  la  diversitat”

Si és possible parlar encara d’un “sentit de la història”, no en veig altre que el d’una 

complicació progressiva de les coses. Hem passat del bé comú medieval, la so-

birania teocràticament concebuda i la voluntat general indivisible, als checks and 

balances de la democràcia liberal, els corps intermédiaires (Montesquieu), la poliar-

quia de Dahl i Schumpeter entesa com una pluralitat de grups que competeixen 

electoralment per aconseguir el poder. Dahl considera que les societats dinàmi-

ques i pluralistes es caracteritzen per una àmplia difusió social dels recursos po-

lítics, les localitzacions estratègiques i les posicions negociadores, la profusió de 

poders i contrapoders, de manera que es posa en marxa una dinàmica per impedir 

l’excessiva concentració de poder i a favor d’una multiplicitat d’acords en compe-

tència i relativament independents.

Com la “circulació de les elits” de la qual parlava Pareto, el pluralisme descrit així 

es refereix a la divergència d’interessos entre els que pugnen per representar-los 

en el pla superior del govern. Però les coses no han deixat de complicar-se per-

què la pluralitat no es limita al combat de les elits polítiques. Cap d’aquestes con-

cepcions del pluralisme a les nostres societats no ha pensat suficientment que la 
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complexitat també afecta la interacció entre dirigents i dirigits, que ja no vivim en 

el món de la clara contraposició entre societat civil i estat, com la va pensar Hegel 

i van reformular els seus epígons, sinó que hi ha una poliarquia fora de les esferes 

polítiques institucionalitzades que hi competeix i que les condiciona de maneres 

molt diverses. Hi ha més inflació que dèficit de poders, per utilitzar la metàfora de 

Parsons, més dispersió que concentració.

Poders  mult ipl icats

L’increment de la complexitat avui s’ha d’entendre d’una manera més radical quan 

també són diversos els plans i els marcs en què se situen aquests poders multipli-

cats. El problema és compensar l’ordre i la representació en aquest nou pas més 

enllà de la pluralització a què al·ludeixen termes com ara “societat del coneixe-

ment”, “intel·ligència distribuïda”, “societat de les xarxes”, “ciutadania apoderada” o 

“societat civil activa” (depenent del fet que ho formuli algú d’esquerres o de dre-

tes), què significa governar amb poders semisobirans, règims demoscòpics, quan 

en lloc de la mà invisible parlem dels riscos difusos, on el programa electoral ha 

passat a anomenar-se “contracte amb els ciutadans”, amb noves demandes socials 

i possibilitats inèdites d’autoorganització, en el món post- (colonial, hegemònic, 

westfalià…) i multi- (nivell, cultural, lateral…) de les interdependències.

Proposo explicar una història que es basa en unes quantes imatges o metàfores: 

l’absència de centre, la pluralitat de les veus, el buit sobre el qual es construeix la 

democràcia, com es divisen les coses des de la perspectiva minoritària, Europa 

com un experiment antiunilateralista i la possibilitat d’imaginar el govern d’una 

altra manera.

En societats complexes, els models i els procediments per governar no poden pre-

tendre una forma d’unitat que anul·li la diversitat; governar és gestionar l’hete-

rogeneïtat. Amb una estructura no jeràrquica, cooperativa, les especificitats de 

cadascun dels elements no necessiten ser defensades contra una direcció que 

es percebés com a essencialment controladora; més aviat poden esperar suport, 

consell, mediació…, és a dir, ajuda per exercir la pròpia responsabilitat. D’aquesta 

manera, creix la versemblança que l’actuació descentralitzada i reticular propor-
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cioni alhora avantatges per a les parts i per al sistema en general. Per fer-ho, es 

requereix una altra manera d’entendre el poder i transitar cap a una manera de fer 

la política més relacional i cooperativa, que no estigui pensada sobre els models 

de la jerarquia i el control. Tot i que sigui omnipresent, el poder com a imposició 

és un mode atàvic, suboptimal, de regular els conflictes. Les possibilitats de confi-

guració política es declinen actualment d’una altra manera: influència, diplomàcia, 

entesa, deliberació, procediment. 

Un món ret icular

Un món reticular exigeix una governança relacional. Les xarxes requereixen ins-

truments més complexos com la confiança, la reputació o la reciprocitat. Anem cap 

a formes de governar en què no se superi la idea d’una separació estricta entre 

subjecte que dirigeix i objecte dirigit. Cap poder no neda en un espai buit sense 

forces capaces d’actuar-hi a sobre, de contradir-lo i modificar-lo. Quan el sistema 

que ha de controlar és també i alhora el sistema controlat, la idea d’un control 

unilateral resulta obsoleta, com il·lustra la metàfora del termòstat al qual apel·la 

Bateson per mostrar que no acaba de ser clar qui mana sobre qui. La forma de po-

der que redueix millor la complexitat consisteix a no necessitar imposar, configu-

rant formes de condicionament mutu, que renuncien a la unilateralitat o l’amenaça. 

I si, en el fons, aquesta nova constel·lació no fes res més que al·ludir a la paradoxa 

irresoluble que en una societat democràtica no sabem del tot si és el govern qui 

governa sobre els governats o a l’inrevés?

Si ens referim a la forma de govern, la idea de pluriarquia es pot entendre com un 

“principi de direcció potencial”: en una xarxa complexa, l’autoritat per governar el 

tot resideix en aquella part que disposa de la millor informació en un moment do-

nat. L’exemple que Foerster posa per il·lustrar aquest principi és una batalla naval 

entre els nord-americans i els japonesos, en què el comandament l’assumia qui 

s’adonava que, a causa de la seva posició en un moment determinat, sabia millor el 

que s’havia de fer. La competència del govern no resideix per sempre en un mateix 

lloc, sinó que fluctua cap on hi ha un saber major. I quan —com sol passar— aquest 

saber no està a disposició d’un únic sistema, el que s’imposa és una concertació 

entre els sistemes afectats. Precisament aquí hi podria haver una funció especí-
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fica del govern: moderar les interaccions sense imposar una solució o haver de 

recórrer a formes de govern directe. 

Governança inte l· l igent

Des d’aquest nou context, el problema a què ens enfrontem és el de pensar i posar 

en pràctica una governança intel·ligent per a la societat del coneixement. A partir 

de la crisi de l’estat planificador, el paisatge polític s’ha omplert de constatacions 

sobre la dificultat de governar i amb prou feines hi ha hagut propostes sobre com 

fer-ho enmig dels condicionants actuals (que no suposessin una despolitització 

o fossin simples apel·lacions a l’eficiència, és a dir, que equilibressin convenient-

ment els dos pols de la clàssica tensió entre efectivitat i legitimitat). La idea de 

governança democràtica sorgeix precisament com a resposta a la constatació  

de l’exhauriment de la jerarquia com a principi ordenador de les societats. Els sis-

temes complexos no poden ser governats des d’un vèrtex jeràrquic, fet que supo-

saria una simplificació que no es correspon amb la riquesa, la iniciativa i la perícia 

dels seus elements. Constitueix un interès reflexiu de tota governança democràti-

ca evitar la sobrecàrrega que se seguiria d’adoptar lideratges no compartits.

Una autoritat centralitzada en principi no pot motivar cap comportament quan es 

tracta d’iniciativa, innovació o compromís dels ciutadans i xoca amb la resistència 

dels seus destinataris en una època de creixent desig d’autogovern. En una societat 

del coneixement disminueix la disposició a acceptar les decisions preses de manera 

jeràrquica o poc transparent. Es demanen, contràriament, noves formes de parti-

cipació i comunicació. Les lleis i els ordenaments establerts a partir de formes je-

ràrquiques de decisió són només una de les formes possibles de regulació política. 

Altres estructures en què el govern no adopta el monopoli de la regulació, sinó que 

actua com un més entre altres actors i mitjançant procediments participatius o fe-

derals, poden produir efectes polítics millors tant des del punt de vista de l’efectivi-

tat com de la legitimació de les decisions col·lectives. Això és vàlid tant en l’àmbit de 

les ciutats com a l’interior dels estats, a escala europea o a l’espai global.

Així doncs, no es tracta de desmuntar l’estat en el sentit neoliberal, sinó de buscar 

equivalents funcionals a les institucions de l’estat nacional que siguin compatibles 
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amb els nous escenaris d’interdependència i policentralitat. El que s’ha exhaurit 

no és la política sinó una determinada forma de la política, en concret, la que cor-

respon a l’era de la societat delimitada territorialment i integrada políticament. 

Tot això també ha suposat una modificació de l’estatalitat, a la qual apunten con-

ceptes com ara “estat garant” (Gunnar Folke Schuppert), “estat activador”, “estat 

cooperatiu” (Anthony Giddens) o “govern del context” (Helmut Willke). En aques-

tes i altres formulacions s’expressa un gir des del control fins a la regulació, de 

l’ordre a la capacitació, de la benvolença a l’activació (Jan Kooiman). La política 

ha de transitar des de la jerarquia fins a l’heterarquia, de l’autoritat directa a la 

connexió comunicativa, de l’heteronomia a l’autonomia, del control unilateral a  

la implicació policontextual. Ha d’estar en condicions de generar el saber necessa-

ri —d’idees, instruments o procediments— per moderar una societat del coneixe-

ment que opera de manera reticular i transnacional.

Un horitzó  per  a  la  governança g lobal

El principi de poliarquia també és un horitzó per a la governança global, en què la 

idea de multilateralitat no es refereix només a la geoestratègia militar, sinó a tota 

forma de relació entre els actors, regulació dels processos, negociació dels des-

afiaments comuns i nova construcció institucional. Això és així d’entrada perquè 

la capacitat de govern dels estats cada vegada està més subjecta a dependències 

internacionals i constriccions globals en el que s’ha tendit a anomenar “sobirania 

desagregada” (Anne-Marie Slaughter): la difusió del poder en una arquitectura 

política multinivell, amb estats desbordats i que han perdut bona part de les seves 

prerrogatives (especialment l’autoritat regulatòria), enmig de poderosos fluxos i 

xarxes transnacionals.

Els modes imperatius de governar tenen una eficàcia escassa als espais globals. 

No és estrany que els estudis sobre relacions internacionals hagin passat de l’ob-

sessió pel poder (sobirà, central, jeràrquic…) a accentuar el paper de les normes i 

les idees, les estructures en forma de xarxa o la rellevància de les interaccions ar-

gumentatives. Tot i que és cert que hem de millorar el lideratge de les institucions 

globals, no hauríem d’oblidar que bona part dels components de la governança no 

són un exercici de poder (del clàssic poder centralitzat i jeràrquic), sinó un conjunt 
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d’incentius que es duen a terme a través de l’argument racional, l’expectativa del 

benefici mutu o la por del dany a la reputació. Per això, a més de les institucions 

reguladores d’abast regional o global, són molt importants les entitats watch-dog 

com Transparència Internacional, organitzacions de consumidors o la vigilància 

global exercida per diversos moviments socials. Parlem de governança global del 

capitalisme precisament per referir-nos a un sistema complex en el qual interve-

nen elements d’autoregulació, les institucions globals, l’autoritat dels estats, els 

seus procediments de cooperació i les regulacions informals que procedeixen del 

comerç internacional o de les associacions globals de vigilància.

La governança global no consisteix en una estructura jeràrquica de direcció; no és 

la imposició d’un nivell sobre un altre sinó l’articulació, fràgil i conflictiva no poques 

vegades, de diversos nivells de governança. No som a les portes de crear un sis-

tema inclusiu en què s’adoptin decisions globals ni, a la vista de la complexitat 

dels problemes, sembla desitjable. En lloc d’una worldocracy que coordinés les di-

ferents tasques pròpies d’un procés d’integració, hi haurà múltiples institucions 

regionals que actuïn autònomament per resoldre problemes comuns i produir di-

ferents béns públics. No tindrem un govern mundial, sinó un sistema de governan-

ça format per acords regulatoris institucionalitzats i procediments que exigeixin 

conductes determinades sense la presència de constitucions escrites o de poder 

material. En aquest sentit és en el que es pot definir la governança com la capa-

citat que es facin determinades coses sense la capacitat d’ordenar-ho, és a dir, 

una forma d’autoritat més que de jurisdicció. “El que capacita un actor per obtenir 

l’acord d’un altre en un món desagregat és una convergència interdependent de 

necessitats i no una especificació constitucional que assigni l’autoritat suprema 

exclusivament als estats i els governs nacionals” (James Rosenau). El resultat de 

tot això és més un camp desestructurat de batalla que una negociació formal, en 

què s’obren possibilitats d’intervenció participatives però també formes de pres-

sió o hegemonia. És possible pensar els nivells polítics subestatals, interestatals i 

transnacionals com a elements d’una estructura pluriàrquica general. Si aconse-

guim dotar d’alguna lògica el món contemporani, imaginar la democràcia que ve 

i la justícia possible, no es pot fer sinó en el marc de la pluriarquia com a principi 

estructurador de les nostres societats.



1 3 3

Pluriarquia

El que té el poder no el deixa anar; no hi haurà una gran resistència als sistemes 
multipolars?

Quan parlo de multilateralitat com un concepte positiu he de desfer dos equí-

vocs. En primer lloc, no estic parlant d’un món harmoniós. Més aviat el que ins-

titucionalitzo és la negociació, que com tothom sap és un lloc de conflicte. Una 

altra cosa és que les formes siguin més o menys diplomàtiques. El que és harmo-

niós —en el pitjor sentit del terme— és l’hegemonia i la subordinació. Jo parlo 

d’horitzontalitat, de contrapès, de contrast. En segon lloc, no defenso una con-

versió de subjectes que es rendeixen davant l’interès del veí. Això és totalment 

impracticable en política. Estem parlant d’interès ben entès. El Brexit i Trump 

són dos moviments regressius en aquesta línia.

Vaig estudiar robòtica i em fa la sensació que la gent que ha treballat en ciència i 
tecnologia amb sistemes complexos pot entendre millor aquesta idea de comple-
xitat social i política.

Tots els conceptes fonamentals que manegem en política i en organització de 

la societat —sobirania, territori, poder, representació— procedeixen de fa dos-

cents o tres-cents anys, un moment en el qual el que la gent volia fer era una 

física social. Una noció tan important per al sistema liberal com els pesos i els 

contrapesos és una aplicació de Newton al món de la política. La meva hipòtesi 

és que tota la democràcia està pensada sobre el paradigma newtonià. S’ha pen-

sat molt poc sobre la base de nous paradigmes. Fa anys que parlo amb biòlegs, 

ecòlegs, economistes, teòrics de l’organització que subministren metàfores i 

marcs fabulosos; en relació amb ells, les maneres com fem avui la política resul-

ten totalment atàviques.

Preguntes  del  públ ic
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