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MÁS ALLA DE LA CRISIS FINANCIERA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

En el 2009 puede decirse que la crudeza con que se manifestase la crisis financiera y sus se-
cuelas sociales y económicas, así como las controversias sobre el cambio climático, que arre-
ciaron cuando el año acababa y se acercaba la Cumbre de Copenhague, parecían no dejar hueco
para hablar de otros temas relativos al desarrollo humano. Pero las múltiples repercusiones de
esos dos temas en otros muchos ámbitos de la vida colectiva obligaron a recordar el resto de pro-
blemas e interrogantes que siguen agobiando dicho desarrollo. Muchos de ellos son los mismos
que viene resaltando el Club de Roma desde sus orígenes y que siempre requerirán una atención
específica.  Por lo que aunque desde entonces se puede  constatar que las sociedades se han
transformado hasta extremos insospechados, sus encrucijadas  siguen siendo tan complicadas
como las de entonces y las que se han sucedido y enrevesado a lo largo de estas décadas.

Así parece ineludible seguir debatiendo sobre los más variados problemas  medioambientales,
los retos de la globalización, las transformaciones sociales y las cuestiones de paz y seguridad,
entre otros. Consecuentemente con ello, el Club de Roma ha seguido estimulando a sus diferen-
tes Grupos Nacionales para trabajar en estas líneas desde cada problemática particular. Sin olvi-
dar, claro es, que la crisis económica acelera la necesidad de lograr realidades más sostenibles
y el cambio climático exigirá acometer las reingenierías de todo tipo que acerquen aquellas rea-
lidades a las propias de una economía sin carbono.

Por ello el  Grupo Catalán, que viene promoviendo debates de esta naturaleza desde hace años,
ha querido abordar, durante el curso 2008-2009,  unas problemáticas tan  diversas como inelu-
dibles. Pues ha considerado preciso volver sobre la eterna amenaza de la pobreza, o sobre las di-
mensiones de la complejidad  y las expectativas de acciones solidarias a partir de las cuales sea
posible todavía la esperanza. Y lo ha hecho acudiendo a las contribuciones de expertos, capaces
de abordar temas tan diferentes como lo que supone el desarrollo de infraestructuras, el papel di-
namizador de  los medios de la comunicación social o las nuevas miradas sobre el progreso de las
sociedades, que llevan a escudriñar qué indicadores pudieran medir la felicidad social transcen-
diendo las cifras que usualmente se consideran alrededor del PIB y de la riqueza material, por se-
ñalar algunos.

Los debates del 2009, cuyas ponencias se recogen en estas paginas, han vuelto a tratar, en de-
finitiva, sobre la sostenibilidad en todas sus facetas, sin diferir, por tanto, de los de años ante-
riores, que giraban, como en éste,  alrededor de las preocupaciones que cabe tener ante los
problemas que la Humanidad encara. Pero también alrededor de las innumerables oportunidades
y capacidades que se tienen para construir un futuro a medida de todos, propiciando con ello que
los esfuerzos y proyectos a favor  del bienestar de cualquier persona sean las señas de identidad
solidarias de la calidad humana a la que se aspira.

EL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA

El Club de Roma, que como se dice siempre en la descripción
del mismo es una no organización que busca contribuir a la
catálisis de los múltiples cambios que la Humanidad precisa
para superar las diferentes encrucijadas en que se encuentra,
ha visto con agrado cómo a lo largo de sus más de cuarenta
años de existencia han ido surgiendo un conjunto de Asocia-
ciones Nacionales que buscan difundir los debates del Club.
Así, desde que se crease la primera de ellas en 1971, las aso-
ciaciones o Capítulos Nacionales se han aprestado a contribuir
a los mismos a través de algunos  de sus miembros que parti-
cipan personalmente dentro del conjunto de personalidades
que constituyen aquél. Pero también promoviendo actividades
en sus propios países, de forma que se difundan sus iniciativas
y se popularicen sus Informes y debates.

La relación entre las Asociaciones Nacionales y el Club de
Roma no responden, como no podía ser menos al tratarse de
una no organización, a los esquemas clásicos de estructuras
internacionales, por lo que la misma se sustenta en la partici-
pación activa en los debates y en la promoción de nuevos
temas e ideas, sin pretender influencia política, social o cultu-
ral alguna. O que vaya más allá de lo sugerentes que puedan
resultar para las sociedades en las que están presentes las
ideas que se contrastan en debates abiertos e innovadores.

En esta línea se creó en 1976 el Capítulo Español del Club de
Roma, que ha tenido una participación muy relevante en la pro-
pia historia del Club de Roma y que se ha podido y se puede
personalizar en que el primer Presidente del Capítulo Español,
Ricardo Díez Hochleitner, ha sido muchos años Presidente del
Club de Roma y ahora preside el Consejo Asesor del mismo. Con
él han compartido la presidencia del Capítulo Español Pere
Durán Farell y Jesús Moneo, sucesivamente, y actualmente es
Isidro Fainé el que desempeña tal presidencia. El Capítulo, a
su vez, ha procedido a promover Grupos Autonómicos, siendo
el primero de éstos en constituirse el Grupo Catalán.

Éste, que ha promovido los más variados ciclos de debates, re-
presenta, dentro de los Grupos antes aludidos, una referencia
en su funcionamiento y coordinación con los temas de interés
del Club de Roma. Fruto de ello es la publicación anual de sus
debates y también el importante papel que ha jugado, junto
con los Grupos Valenciano y Vasco, a la hora de hacer del Capí-
tulo Español una referencia para otras muchas Asociaciones
Nacionales. El Grupo Catalán, además, ha sido un adelantado
a la hora de abrir los debates del Club de Roma en toda su am-
plitud, yendo más allá de las temáticas más conocidas y rela-
cionadas con la sostenibilidad de los recursos no renovables,
para adentrarse a considerar todos aquellos otros aspectos
que configuran el desarrollo humano y la calidad colectiva en
el mundo actual. 

EL  CLUB  DE  ROMA

Al igual que en ejercicios anteriores cuando el Grupo Catalán del
Capítulo Español del Club de Roma ha venido publicando sus de-
bates, conviene recordar una vez más que el Club de Roma es una
asociación de personalidades, creada sin ánimo de lucro en 1968
por Aurelio Peccei en Roma. Y que desde sus inicios se constituyó
como uno de los centros de pensamiento sobre los problemas glo-
bales de la Humanidad, ya que en sus objetivos estaba y está ser
un centro de iniciativas y debates para conocer mejor cómo en-
carar los retos que se viven en el mundo moderno y las capacida-
des que se tienen para configurar la calidad humana para todos
los pobladores del Planeta Azul. Así, desde aquel momento funda-
cional en la romana Academia Lincei, ha participado en las múlti-
ples controversias que sobre las múltiples temáticas que atañen
al desarrollo humano se han ido sucediendo, a la vez que ha visto
cómo su metodología –global, holística y  a largo plazo- y los más
variados horizontes de interés apuntados han ido asumiéndose
por la opinión pública y por numerosas instituciones.

En el mismo se integran poco más de un centenar de personas a
las que une una especial manera de enfocar las más variadas dis-
ciplinas, que participan, de una forma libre y nada estructurada,
de los debates que el Club de Roma estimula. Esta no organiza-
ción, no emite informes propios, pero sí promueve que especialis-
tas, científicos y figuras relevantes le remitan informes detallados
sobre los más variados temas. A los cuales les sugiere que bus-
quen que los mismos atiendan a analizar los problemas con una
visión multidisciplinar, con una perspectiva que mire más allá de
las urgencias inmediatas y sin olvidar las múltiples interdepen-
dencias que inciden en cada asunto. Interdependencia que hay
que ver, además, en las perspectivas de una creciente y signifi-
cativa mundialización de cada perspectiva local. Y que propongan
apuntes para su solución, pues no solo se trata de descubrir la
problemática mundial sino también alentar la resolútica que per-
mita avanzar hacia nuevos escenarios del desarrollo humano.

Así, el Club de Roma, con una fe indeclinable en las capacidades de
las personas para ser dueños de sus destinos y con una no menor
confianza en que los avances científico-técnicos se apliquen a
favor de todos, fue uno de los primeros en preocuparse por las re-
laciones de la Humanidad con la Naturaleza y en propugnar un uso
prudente de los recursos a disposición de todos y que hay que
preservar para las generaciones futuras. Por ello y más allá del
Informe que le puso en el primer plano de la actualidad y que se
convirtió en una de las referencias por las que se conoce (Los lí-
mites del crecimiento. 1972) ha abordado temas relacionados con
la educación, la eficiencia energética, la pobreza, el futuro del tra-
bajo, la integración de las personas discapacitadas, la gobernabi-
lidad y el impacto del cambio tecnológico. Asumiendo, en todos
ellos, su lema de pensar globalmente para actual localmente con
el que construir la calidad humana de la que hablase su fundador
y que hay que hacerla realidad a través de la solidaridad y el com-
promiso personal y colectivo con la gestión del futuro.
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MÁS ALLA DE LA CRISIS FINANCIERA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

En el 2009 puede decirse que la crudeza con que se manifestase la crisis financiera y sus se-
cuelas sociales y económicas, así como las controversias sobre el cambio climático, que arre-
ciaron cuando el año acababa y se acercaba la Cumbre de Copenhague, parecían no dejar hueco
para hablar de otros temas relativos al desarrollo humano. Pero las múltiples repercusiones de
esos dos temas en otros muchos ámbitos de la vida colectiva obligaron a recordar el resto de pro-
blemas e interrogantes que siguen agobiando dicho desarrollo. Muchos de ellos son los mismos
que viene resaltando el Club de Roma desde sus orígenes y que siempre requerirán una atención
específica.  Por lo que aunque desde entonces se puede  constatar que las sociedades se han
transformado hasta extremos insospechados, sus encrucijadas  siguen siendo tan complicadas
como las de entonces y las que se han sucedido y enrevesado a lo largo de estas décadas.

Así parece ineludible seguir debatiendo sobre los más variados problemas  medioambientales,
los retos de la globalización, las transformaciones sociales y las cuestiones de paz y seguridad,
entre otros. Consecuentemente con ello, el Club de Roma ha seguido estimulando a sus diferen-
tes Grupos Nacionales para trabajar en estas líneas desde cada problemática particular. Sin olvi-
dar, claro es, que la crisis económica acelera la necesidad de lograr realidades más sostenibles
y el cambio climático exigirá acometer las reingenierías de todo tipo que acerquen aquellas rea-
lidades a las propias de una economía sin carbono.

Por ello el  Grupo Catalán, que viene promoviendo debates de esta naturaleza desde hace años,
ha querido abordar, durante el curso 2008-2009,  unas problemáticas tan  diversas como inelu-
dibles. Pues ha considerado preciso volver sobre la eterna amenaza de la pobreza, o sobre las di-
mensiones de la complejidad  y las expectativas de acciones solidarias a partir de las cuales sea
posible todavía la esperanza. Y lo ha hecho acudiendo a las contribuciones de expertos, capaces
de abordar temas tan diferentes como lo que supone el desarrollo de infraestructuras, el papel di-
namizador de  los medios de la comunicación social o las nuevas miradas sobre el progreso de las
sociedades, que llevan a escudriñar qué indicadores pudieran medir la felicidad social transcen-
diendo las cifras que usualmente se consideran alrededor del PIB y de la riqueza material, por se-
ñalar algunos.

Los debates del 2009, cuyas ponencias se recogen en estas paginas, han vuelto a tratar, en de-
finitiva, sobre la sostenibilidad en todas sus facetas, sin diferir, por tanto, de los de años ante-
riores, que giraban, como en éste,  alrededor de las preocupaciones que cabe tener ante los
problemas que la Humanidad encara. Pero también alrededor de las innumerables oportunidades
y capacidades que se tienen para construir un futuro a medida de todos, propiciando con ello que
los esfuerzos y proyectos a favor  del bienestar de cualquier persona sean las señas de identidad
solidarias de la calidad humana a la que se aspira.

EL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA

El Club de Roma, que como se dice siempre en la descripción
del mismo es una no organización que busca contribuir a la
catálisis de los múltiples cambios que la Humanidad precisa
para superar las diferentes encrucijadas en que se encuentra,
ha visto con agrado cómo a lo largo de sus más de cuarenta
años de existencia han ido surgiendo un conjunto de Asocia-
ciones Nacionales que buscan difundir los debates del Club.
Así, desde que se crease la primera de ellas en 1971, las aso-
ciaciones o Capítulos Nacionales se han aprestado a contribuir
a los mismos a través de algunos  de sus miembros que parti-
cipan personalmente dentro del conjunto de personalidades
que constituyen aquél. Pero también promoviendo actividades
en sus propios países, de forma que se difundan sus iniciativas
y se popularicen sus Informes y debates.

La relación entre las Asociaciones Nacionales y el Club de
Roma no responden, como no podía ser menos al tratarse de
una no organización, a los esquemas clásicos de estructuras
internacionales, por lo que la misma se sustenta en la partici-
pación activa en los debates y en la promoción de nuevos
temas e ideas, sin pretender influencia política, social o cultu-
ral alguna. O que vaya más allá de lo sugerentes que puedan
resultar para las sociedades en las que están presentes las
ideas que se contrastan en debates abiertos e innovadores.

En esta línea se creó en 1976 el Capítulo Español del Club de
Roma, que ha tenido una participación muy relevante en la pro-
pia historia del Club de Roma y que se ha podido y se puede
personalizar en que el primer Presidente del Capítulo Español,
Ricardo Díez Hochleitner, ha sido muchos años Presidente del
Club de Roma y ahora preside el Consejo Asesor del mismo. Con
él han compartido la presidencia del Capítulo Español Pere
Durán Farell y Jesús Moneo, sucesivamente, y actualmente es
Isidro Fainé el que desempeña tal presidencia. El Capítulo, a
su vez, ha procedido a promover Grupos Autonómicos, siendo
el primero de éstos en constituirse el Grupo Catalán.

Éste, que ha promovido los más variados ciclos de debates, re-
presenta, dentro de los Grupos antes aludidos, una referencia
en su funcionamiento y coordinación con los temas de interés
del Club de Roma. Fruto de ello es la publicación anual de sus
debates y también el importante papel que ha jugado, junto
con los Grupos Valenciano y Vasco, a la hora de hacer del Capí-
tulo Español una referencia para otras muchas Asociaciones
Nacionales. El Grupo Catalán, además, ha sido un adelantado
a la hora de abrir los debates del Club de Roma en toda su am-
plitud, yendo más allá de las temáticas más conocidas y rela-
cionadas con la sostenibilidad de los recursos no renovables,
para adentrarse a considerar todos aquellos otros aspectos
que configuran el desarrollo humano y la calidad colectiva en
el mundo actual. 

EL  CLUB  DE  ROMA

Al igual que en ejercicios anteriores cuando el Grupo Catalán del
Capítulo Español del Club de Roma ha venido publicando sus de-
bates, conviene recordar una vez más que el Club de Roma es una
asociación de personalidades, creada sin ánimo de lucro en 1968
por Aurelio Peccei en Roma. Y que desde sus inicios se constituyó
como uno de los centros de pensamiento sobre los problemas glo-
bales de la Humanidad, ya que en sus objetivos estaba y está ser
un centro de iniciativas y debates para conocer mejor cómo en-
carar los retos que se viven en el mundo moderno y las capacida-
des que se tienen para configurar la calidad humana para todos
los pobladores del Planeta Azul. Así, desde aquel momento funda-
cional en la romana Academia Lincei, ha participado en las múlti-
ples controversias que sobre las múltiples temáticas que atañen
al desarrollo humano se han ido sucediendo, a la vez que ha visto
cómo su metodología –global, holística y  a largo plazo- y los más
variados horizontes de interés apuntados han ido asumiéndose
por la opinión pública y por numerosas instituciones.

En el mismo se integran poco más de un centenar de personas a
las que une una especial manera de enfocar las más variadas dis-
ciplinas, que participan, de una forma libre y nada estructurada,
de los debates que el Club de Roma estimula. Esta no organiza-
ción, no emite informes propios, pero sí promueve que especialis-
tas, científicos y figuras relevantes le remitan informes detallados
sobre los más variados temas. A los cuales les sugiere que bus-
quen que los mismos atiendan a analizar los problemas con una
visión multidisciplinar, con una perspectiva que mire más allá de
las urgencias inmediatas y sin olvidar las múltiples interdepen-
dencias que inciden en cada asunto. Interdependencia que hay
que ver, además, en las perspectivas de una creciente y signifi-
cativa mundialización de cada perspectiva local. Y que propongan
apuntes para su solución, pues no solo se trata de descubrir la
problemática mundial sino también alentar la resolútica que per-
mita avanzar hacia nuevos escenarios del desarrollo humano.

Así, el Club de Roma, con una fe indeclinable en las capacidades de
las personas para ser dueños de sus destinos y con una no menor
confianza en que los avances científico-técnicos se apliquen a
favor de todos, fue uno de los primeros en preocuparse por las re-
laciones de la Humanidad con la Naturaleza y en propugnar un uso
prudente de los recursos a disposición de todos y que hay que
preservar para las generaciones futuras. Por ello y más allá del
Informe que le puso en el primer plano de la actualidad y que se
convirtió en una de las referencias por las que se conoce (Los lí-
mites del crecimiento. 1972) ha abordado temas relacionados con
la educación, la eficiencia energética, la pobreza, el futuro del tra-
bajo, la integración de las personas discapacitadas, la gobernabi-
lidad y el impacto del cambio tecnológico. Asumiendo, en todos
ellos, su lema de pensar globalmente para actual localmente con
el que construir la calidad humana de la que hablase su fundador
y que hay que hacerla realidad a través de la solidaridad y el com-
promiso personal y colectivo con la gestión del futuro.
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PRESENTACIÓN

DE LA COMPLEJIDAD A LA CONFIANZA

A lo largo del pasado año los noticiarios abundaron en
informaciones sobre el cambio climático y las políticas
que habrían de considerarse para hacerle frente de ma-
nera efectiva. A la vez, las continuas referencias a la cri-
sis económica y a las dificultades que la misma suponía
para las economías más avanzadas, dejaban poco mar-
gen para hablar también de un mundo desigual. O de
las consecuencias que, tanto el cambio climático como
la caída de la actividad económica, tendrían para los
más pobres. Ni parecía el momento adecuado para es-
cudriñar qué acciones sería posible emprender para lo-
grar un mundo más sostenible.

En esos meses se vivieron numerosas alusiones a las
predicciones que hiciese el Club de Roma, a comienzos
de los años setenta del siglo pasado, sobre la limitación
y extinción de los recursos no renovables. Pero pocos
han sido los que han sabido ver detrás de la crisis fi-
nanciera una crisis de recursos energéticos  y alimenta-
rios, que solo se ha visto amortiguada momentánea-
mente ante la falta de liquidez de las economías más
avanzadas. Ni ha habido tampoco  muchos analistas
que hayan tratado de asociar fenómenos que vive la Hu-
manidad y que resaltan a diario su dualización, las in-
certidumbres ante el futuro o cómo se percibe, de forma
diferente, el progreso y la felicidad social según sean las



geografías desde las que se mire. Y es que las metodo-
logías que pusiera de moda el Club de Roma desde sus
primeros Informes y debates -que aunaban multidisci-
plinariedad, globalidad, interdependencia y visión a lar-
go plazo-  parecen todavía de difícil aplicación. Quizás
porque habrían de aplicarse en unas sociedades más
pendientes de lo inmediato, lo espectacular y lo que ata-
ñe y angustia más perentoria y cotidianamente.

De ahí que ahora, e incluso más que ayer, convenga
acercarse a la realidad y su complejidad más palpable
con la mirada serena que permite el escuchar a los que
saben de cada tema. Y oírlos en su conjunto, para poder
percibir mejor las múltiples facetas de unas realidades
tan cambiantes y dinámicas como difíciles de entender
y relacionar adecuadamente. Aunque la pobreza, la dua-
lización y el egoísmo de unos frente a las carencias de
muchos parezcan ser las únicas constantes que perdu-
ran. De ahí, también, que resulte muy estimulante ver có-
mo el Grupo Catalán del Club de Roma se ha vuelto a
embarcar en un nuevo ciclo de debates, tratando de atis-
bar con ellos cuáles son los nuevos rostros de las reali-
dades socioeconómicas del hoy y del mañana. 

Por lo que sigue siendo ejemplar su constancia, que se
prolonga ya más de una docena de años, buscando
siempre intentar entender qué respuestas cabrían ante
los temas más acuciantes de la sociedad actual. Cons-
tancia que se refleja, igualmente, en su voluntad de di-
fundir sus debates a través de las publicaciones de los
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mismos, tratando así de dejar un testimonio vivo de lo
que muchas personalidades opinan sobre las temáticas
a las que se hacía alusión. Constancia que se percibe
también en cómo se preguntan en cada sesión, como hi-
ciese uno de los excelentes ponentes de este ciclo en
concreto, sobre si todavía tiene cabida la esperanza en
un mundo tan agobiado por la infinidad de nudos gor-
dianos que le atenazan.

Y entre los que no serían los menores los que se refieren
a cómo luchar contra la desigualdad y la marginación, o
cómo fortalecer los Estados de Bienestar tan dificultosa
y frágilmente articulados. Ni seria baladí recordar la bon-
dad que sigue anidando en tantos corazones y en la ac-
ción solidaria de muchos, a la que se une la capacidad
para la acción positiva de muchas personas anónimas
que laboran a diario a favor de un mundo más humano,
más viable económicamente y más solidario y con mayor
calidad social. Desde la actitud de ellos es fácil percibir
la esperanza y desde sus acciones es todavía más fácil
afianzar la confianza desde la que se podrá sortear la
complejidad de cada encrucijada. Pues solo desde esas
capacidades, renovadas con la fe de cada uno de sus
protagonistas, será posible embridar la dinámica de
unas  sociedades que parecen querer ir dando tumbos
hacia el abismo.

Por ello era necesario mirar también, dentro de esos de-
bates,  qué papel pueden jugar las infraestructuras pa-
ra sortear las crisis económicas y salir de ellas con un
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capital físico que haga más sostenibles y eficientes las
nuevas configuraciones de la naturaleza y los asenta-
mientos poblacionales. O ver que esas crisis no solo son
el resultado de un fiasco generalizado de políticas es-
pecíficas sino también la consecuencia de un gran fra-
caso colectivo, en lo que no solo los balances empresa-
riales se volatilizan sino que las sociedades se vuelven
más endebles e insolidarias. Y la política, en su mejor
acepción de la búsqueda colectiva de objetivos y me-
dios para alcanzarlos, se difumina envuelta en las ali-
cortas preocupaciones electorales de quienes tendrían
que liderar las ilusiones colectivas a favor del interés ge-
neral y a largo plazo. Detrás de ello quedan también te-
mas tan preocupantes para el futuro como pueden ser el
fracaso escolar y sus consecuencias para la competiti-
vidad y la cohesión social, o la persistencia de la injusti-
cia e insolidaridad que suponen los paraísos fiscales,
por citar dos ejemplos de entre otros muchos, que dan
testimonio a diario de la incapacidad de muchos res-
ponsables públicos para estimular la confianza de unas
poblaciones que viven sumidas en la incertidumbre,
cuando no en la sensación de caos y desbordamientos
sin límites. 

Otra cosa es que contra la complejidad y la incertidum-
bre quepan otras miradas mucho más racionales que
permitan recobrar la serenidad. Lo que supondrá recor-
dar lo positivo y eficaz que puede ser el no tener futuros
demasiado estables ni uniformes. Ni confiar en determi-
nismos que limiten la creatividad y la capacidad de in-
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novación de los humanos. O que mientras muchos pien-
san en cómo acrecentar los recursos económicos, o ace-
lerar las innovaciones materiales, haya otros que se pre-
gunten por el sentido del progreso. O por nuevas formas
de evaluar las realidades sociales, en una búsqueda pa-
ra ver qué hay mas allá del PIB, o cómo podría medirse
mejor la felicidad humana y el bienestar de las socieda-
des.

De todos estos temas se ha hablado a lo largo de los de-
bates que han configurado el Curso 2008-2009 y de to-
do ello quieren dar testimonio las páginas que siguen al
recoger las ponencias en ellos expuestas.  A sabiendas
que como también se dijese allí, e incluso fuese objeto
de uno de sus debates, es preciso que estos temas lle-
guen a los medios de comunicación y que éstos se ha-
gan eco de los mismos para seguir siendo el motor efi-
caz de los cambios sociales que siempre han sido. La di-
fusión generalizada de las nuevas temáticas resultará
determinante para devolver la confianza y la certeza de
que son las personas las únicas dueñas de sus desti-
nos. Y que se tienen los medios materiales e intelectivos
suficientes para encarar venturosamente el futuro.

Es por tanto casi obligatorio imprimir las sabias palabras
que allí se expusieron  y es necesario confiar en que las
mismas lleguen también a los medios para ampliar la ca-
pacidad de entendimiento de los nuevos problemas.
Pues solo haciéndose eco de tantas sugerencias intere-
santes, se podrá mirar el futuro con unas perspectivas
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más amplias que las que se tienen cuando solo se le su-
pone desde el suceso o la noticia de lo acaecido ayer y
en lo más próximo. Y deseo aprovechar para agradecer
a Obra Social Caja Madrid que, con su patrocinio, ha he-
cho posible esta edición.

Por ello vuelve a ser para mí un honor inmerecido,  gra-
cias a la generosidad de mis compañeros catalanes que
son los que a diario se afanan por organizar estos de-
bates, el poder escribir estas líneas para resaltar lo mu-
cho que significan esos debates en el quehacer del Club
de Roma y de sus asociaciones nacionales. Pues sigue
siendo un ejemplo a seguir el que desde una sociedad
tan dinámica como es Catalunya se apliquen las meto-
dologías del Club a la hora de tratar de entender cómo
encarar el futuro. Y cómo hacerlo desde los problemas
locales sin perder esa perspectiva global. Y, lo que es lo
más importante, sin renunciar nunca a la actitud solida-
ria con el resto de pobladores del planeta y con las ge-
neraciones que los reemplazarán. Gracias por tanto por
lo organizado y gracias por haber tenido la ventura de
poder asistir a unos debates que se han visto vivificados
por los valores de solidaridad y compromiso que siempre
han inspirado los debates del Club de Roma.

JOSÉ MANUEL MORÁN
Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma
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POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 
EN L’ESTAT DEL BENESTAR

Jordi Roglà de Leuw
Director de Càritas Diocesana de Barcelona

Barcelona, 22 d’octubre de 2008
_________________

Vull agrair al Club de Roma i de manera particular al Sr.
José Manuel Morán, vicepresident del Capítol Espanyol
del Club de Roma, i a Josep Lluís Rovira, coordinador
del grup català del Capítol Espanyol del Club de Roma,
l’oportunitat de ser avui aquí, compartint amb tots vos-
tès les inquietuds i les realitats que a Càritas vivim en la
nostra acció social diària de lluita contra la pobresa. I so-
bretot, que vostès coneguin de quina manera la pobre-
sa afecta negativament la vida de les persones, les fa-
mílies i els col·lectius que la pateixen.

Els principis inspiradors del Club de Roma i la missió de
Càritas tenen notables punts en comú, com aquell en
què el Club de Roma diu “Cada ésser ha de poder triar
el seu propi futur i no ser una megavíctima dels es-
deveniments. Els temps en què vivim demanden es-
forços individuals i col·lectius. Hem de moure’ns cap
a una societat que honori als qui promouen la felici-
tat i el benestar humans”. A Càritas subscriuríem també
aquests principis.



Voldria compartir amb tots vostès una experiència real
que vaig viure en un centre obert, aquí a la ciutat de Bar-
celona: dos amics que abans havien compartit despatx
es troben en un espai d’acollida per a persones sense
llar: “I tu que fas aquí?” “I tu, que fas tu aquí?”. La seva
història era comuna. L’empresa on els dos treballaven es
va deslocalitzar, els dos es van quedar a l’atur, els dos
van tenir problemes matrimonials, els dos es van quedar
sense família, els dos van haver de marxar de casa, els
dos van anar a parar a una pensió. Finalment, els dos
van acabar al carrer perquè no se’n van sortir. I es van re-
trobar en aquell Centre Obert.

Això és, lamentablement, l’exclusió.

La persona i el seu entorn són com una teranyina.
Tens un conjunt de factors que et sustenten: els vincles,
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els lligams, els factors d’inclusió. Si un fil es trenca no
passa res. Els altres et sostenen. Però què passa quan
comencen a trencar-se uns quants fils? Quan es tren-
ca el factor econòmic, el laboral, el formatiu, el factor de
salut, el d’habitatge, els de les relacions personals i fa-
miliars...? On queda aleshores l’autoestima, i l’espe-
rança? Sense elles és molt difícil tirar endavant. Si jo no
tinc una vida en comú, si no tinc ningú que m’estima i
a qui estimar!, si no tinc vincles relacionals... puc tirar
endavant? Per desenvolupar-me com a persona, neces-
sito una educació, una feina i necessito poder-me pro-
jectar professionalment. En l’exclusió concorren bona
part d’aquests factors.

Què és la pobresa

Què entenem per pobresa? Sovint la definim associada
a un nivell de vida. Una persona que tingui una determi-
nada renda pot ser pobre en un país però si estigués en
un altre país amb el mateix nivell de renda potser no ho
seria. Per això parlem de pobresa relativa perquè està
vinculada a la mitjana de la renda del país on es viu. La
Unió Europea situa el llindar de la pobresa en el 60% de
la mitjana de la renda nacional disponible. Ara i aquí
aquest llindar està en 545 euros al mes. Que es pot fer
amb 545 euros als mes? Tots ho tenim clar segurament.

Però tenim una altra pobresa, i és la d’aquelles persones
que no tenen el necessari per a la seva subsistència.



Aquesta és la pobresa absoluta, severa o extrema: el
nivell de renda, si és que tenen renda, està entorn dels
230 euros mensuals. I això afecta a moltes persones a
Espanya i a Catalunya.

Els puc avançar que la setmana que ve Càritas-FOESSA
publicarà “El VI Informe de las Condiciones de vida de la
población pobre en España”. Una constatació: les da-
des segueixen essent massa semblants a les que teníem
en la dècada dels anys 90. 

Quan Càritas va fer públic un anterior Informe, on reve-
lava que en tot l’Estat hi havia 8’5 milions de pobres,
el Govern de torn va dir: “Ja tornen altre vegada els ma-
teixos. Això és impossible. Són uns derrotistes”. I van en-
carregar el seu estudi. Efectivament, Càritas estava equi-
vocada. L’informe no es va donar a conèixer a la llum pú-
blica perquè els pobres de l’informe del Govern eren
entre 9,5 i 10 milions. 

A Catalunya fa 4 anys, segons dades de l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya (IDESCAT), estàvem en el 17,7% de
població pobre. Actualment estem en el 18-19%. Si par-
lem de persones sense llar, parlem de 30.000 a tot l’Es-
tat. Si ens referim a la nostra ciutat de Barcelona recent-
ment uns grups de voluntaris formats, sota la coordinació
de l’Ajuntament de Barcelona i la xarxa d’inclusió social,
férem una recerca en tota la ciutat. Es va dividir la ciutat
per zones i es visitaren portals, i caixers automàtics. Ano-
tàrem més de 700 persones dormint el mes de febrer d’a-
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quest any als carrers de Barcelona. Si això li sumem les
persones que ja estan acollides per les entitats d’acció
social, si li sumem tot el què s’està esmerçant en paga-
ment d’habitacions de pensió a les persones que en cas
contrari no podrien pagar-s’ho ens situem entre 2.000 i
2.500 persones sense llar a la nostra ciutat. Per tant,
estem en un país ric, però amb moltes persones pobres.
Girem la mirada envers les persones pobres. 

I, aquest percentatge de persones pobres és igual per
tots els segments de la societat? El Institut Nacional d’Es-
tadística i l’IDESCAT ens diuen que és pobre 1 de cada
5 ciutadans. Però si anem al segment de la infància ho
és 1 de cada 4, i si anem als majors de 65 anys ho és 1
de cada 3; en el cas de les vídues 1 de cada 2,5; els
majors de 65 anys i que viuen sols ho són 1 de cada
2. Però dins de totes aquestes estadístiques no es re-
flecteix un col·lectiu molt majoritari a Càritas que són les
persones que no consten en el cens perquè no tenen els
papers en regla. 

Hi ha diferents autors que ens expliquen que és el que
està passant. Un d’ells és Zygmunt Bauman i ens diu
quan ens parla a Vidas desperdiciadas o Tiempos líqui-
dos, que aquesta societat si bé abans era molt sòlida,
en aquests moments -i això ja ho deia fa anys- està per-
dent consistència. Bauman es refereix a que aquesta
pèrdua de consistència afecta molts àmbits claus. Diu
que el compromís de la persona és cada vegada en de-
terminats aspectes, inferior. I cita l’àmbit familiar: “Si no
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m’està bé canvio de parella, i en l’àmbit laboral: si això no
em va bé, si això no m’ho donen, doncs escolta jo això
ho deixo”.

I quan parlem de pobresa, parlem de l’estat del benes-
tar. I com és de generós el nostre estat del benestar? 

Faré referència al que els experts anomenen pobresa
estructural. És aquella en què la persona té unes pres-
tacions o unes percepcions econòmiques que el situen
per sota del llindar de la pobresa. És a dir, el propi Es-
tat del Benestar, a través de les seves prestacions es-
tà generant aquesta situació. En total parlem al voltant
de 3.200.000 persones en situació de pensions contri-
butives. 

Un problema per ara irresolt és el de les persones ví-
dues. Sabem que des d’un punt de vista de justícia so-
cial no és el mateix si la mort afecta al que estava gene-
rant el dret o si afecta a la parella que convivia en un rè-
gim de guanys. Hi ha milers de persones vídues afecta-
des perquè després els hi ha quedat una base regula-
dora molt inferior. Però si hagués estat la dona qui
hagués mort primer, l’home -estadísticament és així-, que
era el que cotitzava, hauria continuat amb la mateixa
pensió. No és així, en canvi, en el cas de la dona. Tenim
una evidència clara de desprotecció en el nostre Es-
tat del Benestar.
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Aquesta corba que es mostra indica quina és la mitja
dels països de la Unió Europea i quin percentatge dedi-
quen respecte al PIB . Com podem veure Espanya, en
comptes d’haver fet la convergència, està fent una di-
vergència en el grau de protecció social. No cal que
ens comparen amb països nòrdics com pot ser Suècia o
Dinamarca... seria la corba de color verd.
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Durant tots aquests anys, si agafem l’evolució acumula-
da del que ha estat el creixement del PIB des de l’any
96 i si posem en l’any 96 la base 100 doncs aquest és el
creixement acumulat del PIB. El que passa és que si
agafem amb base 100, i d’acord amb la fulla que teníem
anteriorment, quin ha estat el creixement o la variació
respecte aquells punts del dèficit que teníem respecte a
la mitja europea i respecte a altres països nòrdics, veiem
que no solament no s’ha aprofitat aquest moment, sinó
que s’ha mantingut pràcticament la situació de la des-
pesa social respecte al PIB en moments de creixe-
ment econòmic. 

Que vol dir això?. Vol dir que el creixement del sistema
ha generat riquesa però no ha funcionat la redistri-
bució, generant desigualtat.

L’acció de Càritas, en síntesi 

I què fa Càritas? Càritas atén les persones més febles,
les més pobres dins del nostre estat del benestar. Aque-
lles que no són ateses per ningú. Tenim programes
d’acollida i acompanyament, de família i infància, pi-
sos compartits per a mares amb fills; projectes d’atenció
a gent gran que cobra pensions per sota del llindar de
la pobresa. Treballem en el suport a la població nou-
vinguda i en codesenvolupament en els països d’ori-
gen. Fem formació per facilitar la inserció laboral i tenim
una borsa de treball. I no oblidem la sensibilització i de-
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núncia amb les nostres publicacions i pàgina web
www.caritasbcn.org i informem a la societat via mitjans
de comunicació de la realitat que Càritas detecta. 

En l’acollida de Càritas podem veure l’evolució de les
persones que han arribat als nostres despatxos en els
últims anys. Des del 2004 fins al 2007 es va incremen-
tar prop d’un 30% i en aquest any, l’augment és entre
el 40 i 50%. No sabem exactament, perquè aquí no es
poden fer estimacions, quina serà la situació a final
d’any, però la millora és del tot improbable. 

I què fem en l’àmbit d’infància i família?. En infància i
família tenim 10 centres de dia oberts en horari no esco-
lar per a infants, adolescents i joves, 6 centres de lleure,
15 projectes de reforç educatiu, 11 centres de suport a
mares i fills, servei d’ajuda a la llar, dues cases d’acolli-
da a dones soles o amb fills, un centre de menors immi-
grants i una residència a través d’una fundació pròpia
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per a nens que són, 4 cases per a infants, que van néi-
xer en famílies amb grans handicaps socials i econò-
mics. Tractem que, per grups d’edat, els nens tinguin el
més semblant a una llar familiar, i que visquin allí fins els
16 anys. Es tracta de reproduir l’estructura i l’ambient
d’una família. 

En l’àmbit de la gent gran, Càritas gestiona un centre de
dia a Ciutat Vella, 13 projectes d’acompanyament indivi-
dual, 24 projectes d’acompanyament grupal, Habitatges
tutelats, 8 unitats de convivència, servei d’ajuda a la llar,
un projecte de suport i una residència que a traves de la
mateixa fundació que dona atenció als infants atén a per-
sones grans. 

Els reptes de Càritas

Com a resum podem dir que, a Càritas de fa uns anys,
assistim a la juvenització i feminització de la pobresa.
El perfil majoritari de la persona atesa és el d’una dona
jove, adulta, amb 2 o 3 fills, que esdevé una família mo-
noparental i multicultural.

I quins són els reptes de Càritas? que és el que ens pro-
posem? En primer lloc, que les persones puguin tenir
una atenció integral, és a dir que puguem contemplar
en tots els casos una atenció en àmbits diversos i vin-
culats entre sí: salut, atenció social i educació de les
persones que ens demanen ajuda. Que encara que tin-
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guem una llei de la dependència, que moltes vegades
diem que si funciona que si no funciona, que puguem
atendre no solament la dependència física sinó també la
dependència social. A Càritas pensem que no pot ser
que hi hagi persones socialment aïllades. En el nostre
estat del benestar, en la nostra societat tenim els recur-
sos suficients per evitar-ho. Aquests dies hem tingut
molts exemples. Les Administracions ens estaven dient
que no hi havien diners per a tot i ara resulta que els di-
ners han sortit de cop. Tots els que feien falta, però no ha
estat per assistir a les persones necessitades, els diners
han sortit per premiar comportaments dubtosos. 
Com a Càritas, no podem decebre ja que com ens diu un
usuari: “Càritas és el meu far d’esperança que il·lumina
el meu camí”. 

I com ho farem? Doncs ho farem de la única manera que
ho sabem fer, que és amb el voluntariat. Els que ens de-
diquen el seu temps, o els que ens dediquen part de la
seva feina i els que ens donen béns en especies o els
que ens donen o fan aportacions econòmiques que ens
permeten, amb aquests diners tenir l’organització i els
professionals que tenim. 

I què els hi demanem? No els hi demanem més que una
condició a tots. I avui no citaré l’Evangeli i sí a “El Petit
Príncep” de Saint-Exupery, “que mirem amb el cor per-
què l’essencial sovint és invisible als ulls”. 

Moltes gràcies!
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AMICS DE TOTS, SOBRETOT DELS MÉS POBRES

Jaume Castro Forns
President a Barcelona de la Comunitat de Sant’Egidio

Barcelona, 16 de desembre de 2008
_________________

La Comunitat de Sant’Egidio: Amics de tots sobretot
dels més pobres

Perquè parlar dels pobres? Es potser per un sentit de cul-
pa? Es perquè davant de la crisi que estem vivint toca?

Crec que hi ha quelcom de profund, real i misteriós al
mateix temps, que uneix L’Evangeli a la realitat dels po-
bres. Es quelcom més profund que un pensament social
o sociològic. Es quelcom més penetrant que una políti-
ca. Pensament social o polític passen però aquest lligam
entre Jesús i els pobres no passa.

Es veu al llarg de la historia de l’Església, l’Evangeli i
l’amor pels pobres sempre ha estat lligats. Hi ha una
permanent vigilància de l’Església als pobres, de formes
diverses a través del temps, amb una continuïtat sorpre-
nent. 

Però avui constatem un impuls del divorci amb els po-
bres: polític però sobretot existencial.
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La Comunitat de
Sant’Egidio des del
seu inici s’ha carac-
teritzat per viure
aquest lligam entre
Evangeli i amor pels
pobres.

En el clima del 68, en
aquell clima de fes-
tós canviament (tot i
que va portar a deri-
ves tràgiques), les
paraules de l’Evan-
geli van portar a un
grupet de joves estu-
diants amb Andrea

Riccardi a trobar a qui no tenia res per donar-los a can-
vi: els pobres. Els pobres han estat els nostres companys
des de l’inici. La primera comunitat cristiana dels Fets
dels Apòstols i Francesc d’Assís han estat els primers
punts de referència.

Totes les comunitats, disseminades en el món, compar-
teixen la mateixa espiritualitat i els fonaments que ca-
racteritzen el camí de Sant’Egidio:

La pregària, que constitueix un element essencial: és
el centre i el primer lloc d’orientació de la vida comu-
nitària.
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La comunicació de l’Evangeli, cor de la vida de la Co-
munitat, que s’estén a tots aquells que cerquen i dema-
nen un sentit a la vida.

La solidaritat amb els pobres, viscuda com servei vo-
luntari i gratuït en l’esperit evangèlic d’una Església que
és “Església de tots i particularment dels pobres” (Joan
XXIII).

L’ecumenisme, viscut com amistat, pregària i recerca de
la unitat entre els cristians de tot el món.
El diàleg, indicat pel Vaticà II com a camí de la pau i de
la col·laboració entre les religions, però també com a for-
ma de vida i com a mètode per a la reconciliació en els
conflictes.

La Comunitat de Sant’Egidio té el seu centre en l’esglé-
sia romana de Sant’Egidio, de la qual en pren el nom. A
Barcelona té el seu centre a la Basílica dels Sants Màr-
tirs Just i Pastor.. Allà on hi ha una Comunitat de Sant’E-
gidio es viu una presència contínua de pregària i d’aco-
llida als pobres i als pelegrins.

Els pobres els nostres amics

Els ancians, els minusvàlids físics,  psíquics, els vaga-
bunds, els que no tenen un allotjament fixa, els malalts
del SIDA,.... són els nostres amics.  Però la Comunitat de
Sant’Egidio no ha volgut construir institucions. No vull fer-
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vos una llista de les obres de Sant Egidio, però si parlar-
vos de les preocupacions que han crescut al voltant d’un
fet fonamental: l’amistat amb els pobres. L’amistat sem-
bla una paraula “gastada”, una paraula de bonistes. Pe-
rò la nostra relació amb els pobres està caracteritzada
per un discurs sobre l’amistat personal. La relació amb
els pobres no pot ser una assistència, no pot ser sentit
de superioritat, sino que l’amistat amb els pobres ha de
ser el fet característic. Els pobres, aquells que jo conec,
son els meus amics, una mica com els meus parents i
quan s’és amic amb els pobres, es produeix un verita-
ble intercanvi.

Avui els ancians son la gran pobresa d’Europa. Aquells a
qui el progrés concedeix el do de viure molts anys però
als qui la societat, de mil maneres, sovint subliminals, en-
via el missatge que son masses a les famílies, a les ca-
ses, que ja no son productius... Europa comença a estar
cansada dels seus vells, pel pes econòmic de les seves
pensions. Es parla d’eutanàsia. Però la vellesa arriba com
una pobresa de més per qui és pobre i fins i tot per qui
està bé econòmicament és una veritable pobresa. La ve-
llesa fa esdevenir més pobres en una societat que sem-
pre té presa i menys cura i temps per qui és feble. Avui a
Europa hi ha molts ancians que estan condemnats a aca-
bar sols a les residencies. Els ancians en alguns països
comencen a ser lliures de poder escollir l’eutanàsia, pe-
rò no de refusar de ser internats en les residencies que,
sovint per qui està sol i no té família, son veritables ante-
cambres del cementiri. Aquí reconeixem el valor d’una
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trobada. Penso en molts ancians amics nostres que anem
a trobar a casa, a les residencies, que fan amb nosaltres
la pregaria... 

Com acostar-se a aquest món dels pobres? Ajudant,
certament. Però sobretot amb l’amistat. Els pobres vo-
len parlar, com tothom. Els pobres volen ser conside-
rats. Els pobres tenen un nom per recordar. Els pobres
tenen necessitat de l’Evangeli, com tothom. Els pobres,
sovint per a la seva situació, perquè no es poden afir-
mar o comprar una posició, tenen una misèria de més:
la soledat. Però volen riure i plorar. Els pobres es trac-
ten com amics, com familiars, parents. El record per ells
es el record d’una persona, amb un nom, com un amic. 

L’amistat ens obra al coneixement del món dels pobres
com homes i dones, i no només de les seves necessi-
tats. Amics i parents. La parentela porta també a assu-
mir-se aspectes concrets de solidaritat i ajut, com es fa-
ria amb un bon amic o amb un parent que es troba en
necessitat. Però donar-li un cop de ma a un amic o a un
parent no vol dir convertir-lo en un client. Els nostres ser-
veis amb els pobres sempre estan habitats i animats per
aquest esperit d’amistat. La solidaritat no es burocratitza
o es despersonalitza  quan s’arrela en l’amistat.

Com viure la Comunitat de Sant’Egidio? Pregant junts
i estimant els pobres. Es possible fer quelcom pels po-
bres on sembla que no hi son i fins i tot on la pobresa
sembla immensa i imbatible: on tot sembla una gota en-
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mig del mar. Però per això cal aturar-se, escoltar, cercar,
fer, gastar el temps.

El dinar de Nadal de la Comunitat de Sant’Egidio és un re-
flex de la nostra amistat amb els pobres. “Es la família més
gran de Barcelona” deia un vagabund que es diu José des-
prés del dinar. A Sant’Egidio, una vegada l’any, es para
aquesta taula tant llarga el 25 de desembre. A la Basílica de
Santa Maria in Trastevere a Roma desde 1982 i avui en més
de 70 països del mon... És el dia de Nadal per significar que,
en aquesta festa, els pobres estan al centre, que és la nos-
tra veritable família. Es una experiència que ajuda als po-
bres i als rics a viure un Nadal millor. Tothom té un regal per-
sonalitzat i viu el dinar tipic de Nadal. Molts son les perso-
nes de bona voluntat que ajuden per preparar aquest dinar.

Els pobres llunyans

Voldria dir una paraula abans d’acabar sobre els pobres
llunyans... Avui l’home contemporani no troba només el po-
bre sota casa. Els pobres llunyans s’han fet propers, per la
Televisió, internet... Assistim quasi en directe a la guerra. La
guerra es la mare de totes les pobreses.  Que podem fer
estant lluny de molts escenaris de guerra i pobresa?  L’amor
pels pobres llunyans inquieta. No es té la solució de tot, pe-
rò no es pot tancar el cor perquè ara no tinc la solució.  

La Comunitat de Sant’Egidio té una presencia molt im-
portant a Africa... Africans que creuen en la resurrecció
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del seu país i treballen per això. Africans que també de
manera gratuïta ajuden a altres més pobres... Ningú és
tant pobre per no poder ajudar a un altre pobre. Estimar
als pobres vol dir tornar-los  a dir que tenen quelcom per
donar i quelcom pel que viure. Així els nostres amics
africans visiten els malalts a les presons, s’ocupen dels
nens del carrer, dels ancians...

Els problemes dels pobres del Sud han esdevingut els
nostres. Avui la Comunitat de Sant’Egidio porta a terme
varies iniciatives de pau i solidaritat a l’Africa. Un d’ells es
el programa DREAM de lluita contra la SIDA. Ens sem-
blava una injustícia que mentre els Europeus afortuna-
dament podien afrontar aquesta malaltia convertint-la en
crònica, (des de l’any 1996 gràcies al tractament antire-
troviral) a Africa la gent continues morint a causa del SI-
DA. Avui la Comunitat de Sant’Egidio segueix quasi
50.000 persones amb teràpia antiretroviral a 10 països
africans, dels quals 4.500 són infants. El programa de
prevenció materno-infantil ha vist néixer 8600 infants
sans de mares seropositives. Una gran xarxa de més de
31 centres DREAM sostinguts per 18 laboratoris de bio-
logia molecular son sostinguts gracies a molts voluntaris
i l’ajut de moltes persones. És un signe de resurrecció
d’aquest continent que necessita d’una forta aliança en-
tre Europa i Àfrica: Euroàfrica.

L’amistat amb els pobres és una aliança, agafant les pa-
raules del profeta Sofonies, entre els humils i els pobres.
Els humils volem ser nosaltres, que hem descobert com
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l’orgull de la nostra vida i l’arrogància del nostre benes-
tar no valen molt. Diu el profeta Sofonies: “cerqueu la hu-
militat. Potser així quedareu protegits el dia de l’enuig del
Senyor“ (2,3). Aquest poble dels humils vol viure i viu
una aliança profunda amb els pobres. Es una gran pro-
mesa i un gran somni que provem de viure: que el poble
dels humils es fongui amb el dels pobres en l’amor. 

Més informació: www.santegidio.org
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HI HA CABUDA PER A L’ESPERANÇA?

Jaume Lanaspa
Director general de la Fundació “la Caixa”

Barcelona, 11 de febrer de 2009
_________________

Ara em tocaria dir-li “shucram”. Moltes gràcies. Bon dia,
estic molt content d’estar amb vosaltres. Agraeixo molt al
Grup Català del Capítulo Español del Club de Roma i a
Josep Lluís Rovira la invitació per parlar avui aquí. Em
sento una mica aclaparat perquè la presentació que ha
fet, evidentment, no respon a la realitat. Hi ha hagut un
component addicional d’afecte –que agraeixo moltíssim–
ja que jo no he estat mai president d’AUCAT, ha estat el
senyor Pintó, que el tinc aquí. [COMENTARI DE FONS
INAUDIBLE] 

Exacte. I quan deia que el Barça i La Caixa tenen coses
en comú: el Barça té cracks i La Caixa té crecs, com que
ara hi ha morositat... No, no, però no anava per aquí, la
cosa era més seriosa. És cert que tenim cracks com el
president, antics presidents, etc. Hi ha algun altre crack
que no està avui aquí davant d’aquest micròfon, però hi
ha gent molt competent i de la qual s’aprèn moltíssim. 

De fet, he pensat en una altra analogia entre el Barça i La
Caixa, que és que fa molts anys, quan va començar la



immigració de la resta d’Espanya a Catalunya, el Barça
i La Caixa van fer una cosa: van contribuir, sense posar-
se d’acord, a una cosa molt important, que era integrar
la immigració que venia de la resta d’Espanya. Fa uns
anys no n’érem conscients, però en aquell moment hi va
haver actors tan insòlits com La Caixa i el Barça, i altres
menys insòlits, com l’església i els sindicats clandestins,
que van tenir un paper crucial, crucial, per integrar la im-
migració de la resta d’Espanya. En aquest moment, pos-
siblement, La Caixa i el Barça també poden coincidir en
aquesta tasca i, de fet, em complau dir-los que la Fun-
dació del Barça i la Fundació La Caixa estem treballant
plegats en aquest moment per fer alguna cosa que pu-
gui ser útil des del punt de vista d’integració dels nou-
vinguts d’altres orígens molt més llunyans que la resta
d’Espanya. 

Aquest era, l’incís que em feia il·lusió explicar-los. Tam-
bé els demano perdó per la petita broma –que és un te-
ma seriós– de l’enquesta prèvia. No està gaire bé i no és
gaire respectuós fer treballar les persones en lloc de ser
tu qui treballes. Bé, ja treballaré ara, tabulant-ho. He cal-
culat que en un quart, mentre dinem, tindré temps de
tabular-ho, però és que em sembla molt important co-
nèixer l’opinió d’un públic o d’uns ciutadans que no són
representatius. Vostès no són representatius de la so-
cietat catalana. Ho sento per vostès, però no ho són,
perquè es passen de la mitjana. Aleshores, no són re-
presentatius, no es pot generalitzar al conjunt de la so-
cietat catalana el que resulti d’aquesta petita enquesta
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que m’estimo més passar-los ara. Però sí que són re-
presentatius d’aquelles persones i d’aquelles institu-
cions que poden ajudar a sortir de la crisi. El que pen-
sin persones que representen institucions i col·lectius
crucials o cabdals per ajudar o per empènyer per sortir
de la crisi, m’ha semblat important, interessant, i era l’ú-
nica contribució, de la qual estic segur, per part meva,
i és fer-los saber el resultat del que pensem tots plegats
en una enquesta molt curta. 

Veuran que l’última pregunta de l’enquesta és si vostès
pensen que hi ha cabuda per a l’esperança, que és el tí-
tol de la xerrada d’avui. En general, si algú té la gosadia
d’acceptar o de proposar un títol com aquest per a una
xerrada és perquè, en el fons, està convençut que sí. Si
jo pensés que no hi ha cabuda per a l’esperança, pro-
bablement no hauria titulat així la xerrada. Jo tractaré
d’explicar-los per què penso que sí que hi ha cabuda per
a l’esperança al nostre país i al món, i al nostre país en
particular, i abans, lamentablement, hauré de marxar al-
guns minuts per situar una mica el context general quant
a conjuntura internacional i al context més proper del mo-
del de creixement que hem viscut en aquest país. Trac-
taré de ser molt sintètic, com que després tenim temps
per al col·loqui, ara només deixaré anar flaixos molt rà-
pids i després al col·loqui, en tot cas, podem aprofundir
en allò que els sembli adient. 

Quant a conjuntura internacional, ho deia en Josep Llu-
ís Rovira, hi ha una crisi universal, pràcticament. La Xina,
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Brasil, Mèxic –en alguna mesura, però cada cop menys–
s’han anat salvant, i la Xina, l’Índia i Brasil, per exemple,
continuen creixent a ritmes envejables, per damunt del
cinc per cent. Però amb poques excepcions, la crisi és
universal. Cronològicament està molt clar, a hores d’ara,
que ha estat primer financera, després psicològica i, en
darrer terme, econòmica i en alguns països també im-
mobiliària –com a Espanya, a Anglaterra i als Estats
Units– però que va començar en el món financer. Que al
món financer aquesta crisi ha provocat problemes de li-
quiditat i problemes de solvència. En el marc internacio-
nal els problemes de liquiditat estan en vies de resol-
dre’s, el més greu s’ha contingut, o ha passat, o queda
darrere nostre. Però no s’han resolt els problemes de sol-
vència, perquè encara hi ha sorpreses que no s’acaben
d’aclarir. 

Aquesta és la situació: crisi financera, crisi psicològica,
crisi econòmica. En aquest procés, què ha passat tam-
bé en un marc bastant universal o pràcticament univer-
sal? Una gravíssima crisi de confiança. I probablement
és el més greu. Bé, des del nou del vuit del set, el nou
d’agost de dos mil set –així és fàcil de recordar–, des del
nou d’agost de dos mil set que hi va haver un primer se-
nyal que hi havia problemes de liquiditat als Estats Units
fins ara, en aquest poc més d’un any, el grau de con-
fiança dels ciutadans i dels agents socials i dels grans
actors s’ha anat deteriorant i fins i tot la confiança, intra-
sistema, per dir-ho així, s’ha anat deteriorant de manera
molt important. 
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Com ha funcionat el mercat en aquest context? Quan
vaig començar econòmiques fa molts anys, fa moltíssims
anys, ens van explicar una cosa que era bàsica –i l’Ale-
xandre Pedrós encara ho recordarà, segur– que era allò
que l’economia servia per a l’assignació eficient de re-
cursos escassos, de recursos limitats. Potser continua
ensenyant el mateix. En tot cas, l’economia teòricament
serveix per a això. I hi havia un instrument que era útil –
aparentment– per fer aquesta eficient assignació de re-
cursos limitats, que era el mercat. Què ens ha ensenyat
l’experiència d’aquests darrers anys? Que el mercat, en
l’economia de necessitat, en l’economia real, i més par-
ticularment en l’economia que podríem anomenar de ne-
cessitat –i si volen després podem aprofundir una mica
en el concepte–, en què el comprador sap amb tota cla-
redat què compra, el venedor sap què ven, hi ha trans-
parència, hi ha multiplicitat d’actors... el mercat és molt
eficient. No s’ha inventat res més eficient que el mercat
en el context de l’economia de necessitat en el món. 

L’economia de consum, que seria un altre estadi, és una
mica menys eficient, però continua essent més eficient
que qualsevol altre sistema conegut. En l’economia fi-
nancera, en què no hi ha recursos escassos (en tot cas
el problema ha estat més aviat d’excés de liquiditat) en
què hi ha desconeixement per part del comprador d’allò
que compra –i ara se sap, hi ha tres milions d’afectats
pel tema de Madoff en el món, aparentment; aquests tres
milions de ciutadans no s’estaven jugant els diners vo-
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luntàriament; probablement no sabien ben bé què com-
praven (queda el dubte si els venedors sabien què ve-
nien; ara, si ho sabien, potser no eren gaire ètics; si no ho
sabien, eren uns incompetents)– però en tot cas és un
tipus d’economia en què no hi ha transparència a l’hora
de saber què es compra i què es ven i on el leitmotiv no
és resoldre necessitats, sinó allò que s’havia mitificat
també com a lema, que és la creació de valor. La crea-
ció de valor que, en el temps, ha anat derivant a molt curt
termini, un termini cada cop més curt, per als accionis-
tes, teòricament, per als gestors, més sovint, o més fre-
qüentment. Aquesta és ara la derivació d’aquest objec-
tiu de l’economia financera quant al sentit d’aquesta eco-
nomia. 

Això s’ha demostrat, i realment és absolutament evident,
que ha estat molt ineficient, i que hi ha una necessitat
també evident de regulació. En lloc d’atenuar riscos, n’ha
creat de nous i, a més, a una escala mai vista. Això ha
produït una destrucció de riquesa en el marc universal
molt important. Per exemple, als Estats Units, l’altre dia
deia un Nobel americà, [en Solow], que la destrucció de
riquesa fins ara en aquell país equival a set vegades la
inversió anual. És a dir, com si tot el que inverteix un gran
país i tota la riquesa dels Estats Units cada any, s’hagues-
sin destruït set vegades en poc més d’un any. O sigui,
ara patim una enorme destrucció de riquesa i un feno-
men encara més dolorós, que és un nombre molt impor-
tant, de milions de ciutadans en el món que perdran l’o-
cupació. Hi haurà milions d’aturats. S’especula amb la
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xifra de cinquanta milions, potser més, de persones que
patiran a causa d’aquesta situació, i es donarà, com
s’està donant en el nostre país, el fenomen de la pobre-
sa sobrevinguda, que és encara probablement més do-
lorós que la pobresa, entre cometes, coneguda.

Aquestes són les conseqüències de la crisi. Un aspecte
que ha posat de manifest és la reflexió que ja compar-
teixen molts pensadors o molts acadèmics o molts eco-
nomistes a hores d’ara, que és que el fonamentalisme, el
dogmatisme en l’economia i en qualsevol altre terreny,
en el terreny ideològic, religiós, etc., el fonamentalisme i
el dogmatisme acaben produint milers de víctimes inno-
cents. I això és el més greu: el fonamentalisme com a
actitut intel·lectual –amb tot el respecte a la llibertat de
pensament i d’expressió–, el fonamentalisme que acaba
produint, per prejudicis no verificats científicament, so-
friment en el món, realment és molt rebutjable. Malaura-
dament, al llarg de la història els fonamentalismes solen
acabar així.

Segon tema: el model de creixement espanyol. També
en quatre pinzellades. Molt polaritzat –i això és una ba-
nalitat i ja és prou conegut–, al voltant de la construcció
i el turisme, amb un grau de vulnerabilitat endògena i 
exògena important, amb una ocupació de mà d’obra,
una ocupació extensiva de mà d’obra, poc qualificada i
barata, o barata i poc qualificada, amb un dèficit d’estalvi
endèmic, que ens ha fet anar als mercats exteriors a fi-
nançar-nos. L’economia o la balança de pagaments es-
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panyola, la balança comercial, concretament, en termes
relatius ha estat encara més deficitària durant anys que
la dels Estats Units, cosa que és evidentment insosteni-
ble. És discutible si és, a llarg termini, (jo penso que no)
sostenible per als Estats Units, està clar que no era sos-
tenible per a Espanya. Això ja hi havia economistes que
ho deien en aquest país ja fa, fins i tot, uns quants anys.

Aquest dèficit d’estalvi, paradoxalment, que produeix
una capacitat de contagi de la crisi internacional molt for-
ta, (la crisi financera es reflecteix molt ràpidament en el
nostre país) ha tingut una virtut per al sistema bancari, al-
menys, i per via de conseqüències per al conjunt del sis-
tema econòmic, que ens ha protegit de les subprime,
dels actius tòxics. La banca espanyola no té actius tò-
xics: en part per mèrit propi i en part per raons estructu-
rals. La proporció d’actius tòxics als sistemes bancaris
dels països, dels diferents països d’Europa o del món,
és directament proporcional a dos factors: grau de liqui-
ditat i nivell de regulació del sistema bancari. En el nos-
tre cas, en el cas espanyol, grau de liquiditat: “menys al-
guna cosa”. O sigui que hem d’anar a buscar diners a
l’exterior, aquest factor no ha jugat, perquè quan tens
molta liquiditat tens l’angoixa d’invertir i treure’n algun
rendiment. Aleshores, la banca suïssa, la banca anglesa,
la banca americana, sens dubte, invertien en actius tò-
xics. A Espanya no, perquè no teníem liquiditat. Al con-
trari, anàvem a buscar diners a la resta del món. I, per al-
tra banda el sistema de regulació bancària espanyol, ob-
jectivament, és dels millors del món. 
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Ha estat així. I això ens ha protegit d’aquesta crisi. Això no
ens protegeix, per contra, de la crisi financera, que pro-
dueix una davallada important, en el marc internacional,
de les liquiditats i que afecta, com a primera conseqüèn-
cia, a un sistema com el nostre, faltat d’estalvi, que ha
d’anar a buscar finançament a l’exterior. Un últim tret d’a-
quest model que és que ha durat molts anys, o sigui, mol-
tes persones estan vivint, i algunes de les assistents es-
teu vivint, la primera crisi de la seva vida, perquè han vis-
cut quinze anys de període expansiu, que és inusualment
llarg, per a un cicle econòmic de caire positiu.

Conseqüències d’aquest model econòmic. Des del punt
de vista de distribució de la renda: no hem aprofitat gaire
el temps, i això ho explica el model, un model exten-
siu en mà d’obra poc qualificada i barata, difícilment pot
ajudar a millorar la distribució de la renda en el sentit de
reduir la desigualtat o augmentar l’equitat. Amb dades
dels darrers anys, del 1995 al 2006, allò que en diuen
“població amb pobresa relativa”, mileuristes, per enten-
dre’ns ràpidament, els que estan per sota del seixanta
per cent de la renda mitjana del país, a la Unió Europea
han baixat del 17 al 16, en onze anys han baixat un punt.
Bé, no és massa. En tot cas, han baixat. A Portugal han
baixat cinc punts: del 23 al 18. Portugal és un país molt
interessant i que val la pena respectar molt perquè fa co-
ses molt ben fetes i no només aquesta. En el nostre cas,
han pujat del 19 al 20, en el marc espanyol; el 19, en lloc
del 20, a Catalunya, però aquests anys no hem aprofitat
per millorar la distribució de la renda o per reduir això que
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s’anomena, perquè és una manera de mesurar el grau
d’equitat de distribució de la renda, pobresa relativa. 

Hi ha hagut fracàs escolar, també a causa que la de-
manda per part del mercat de treball era insistent i fàcil.
Era molt fàcil trobar feina, era molt fàcil, no una feina molt
sofisticada però era fàcil trobar-ne. Hi ha hagut fracàs
escolar sobretot per part dels nois. Els nois han estat
més sensibles a aquesta demanda o a aquesta “atrac-
ció”, del mercat de treball des del punt de vista d’obte-
nir alguna retribució, que les noies. Llavors hi ha hagut
fracàs escolar, sensiblement superior a la mitjana euro-
pea i especialment pronunciat en el cas dels nois, un dè-
ficit i també una mancança clara de formació professio-
nal en el nostre país. 

És cridaner veure la distribució de població segons el ni-
vell d’estudis. A la Unió Europea –tracto d’explicar-ho
gràficament– la corba és així: formació bàsica, formació
elemental, poca formació per entendre’ns, un percentat-
ge baix de la població; formació de nivell mitjà, inclosa
la formació professional, un percentatge alt; formació
universitària, es torna a estrènyer la figura. Bé, una es-
pècie de... una pilota de rugbi. En el cas espanyol és un
diabolo. Formació bàsica, poca formació, molta gent,
molta més que a Europa. Formació mitjana, entre nivell
mitjà i formació professional, menys. Formació universi-
tària, més que la mitjana europea o sigui el contrast. Ai-
xò no vol dir que tinguem massa universitaris, el que vol
dir és que en tenim massa pocs, en termes relatius, a
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formació professional, i sí que en tenim massa, evident-
ment, en el nivell bàsic de formació. Però això ha estat un
dèficit atribuïble també possiblement a aquest model
econòmic que demanava persones poc qualificades per
a sectors amb poca exigència, tecnificació i qualificació.
I això també explica que quan ens arriba la crisi, la da-
vallada de l’ocupació és molt important i l’increment de
l’atur és espectacular. 

És cert que som un país pendular, però cap país europeu,
no sé si cap país del món perquè no m’atreviria a afirmar-
ho, però sens dubte cap país europeu i probablement cap
país occidental no ha tingut o no té la capacitat de crear
ocupació com nosaltres i de perdre-la tan ràpidament com
nosaltres. La gràfica ha estat espectacular en els darrers
mesos. I també aquesta situació.

De fet, en Rovira parlava sobre si arribaríem al vint per
cent. A la població poc qualificada, a la població sense
estudis, ja han passat del vint per cent i a la població
amb estudis primaris estem a prop d’arribar al vint. Amb
estudis mitjans i amb estudis superiors estem clarament
per sota del deu, o sigui que estem lluny. Estem per so-
ta del nivell europeu mitjà. Però a la població amb pocs
estudis es confirma la tesi que, efectivament, som molt
vulnerables i estem dos dígits alts. 

A més, aquesta evolució ha produït canvis culturals, que
també són molt importants, perquè això acaba reflectint-
se en l’estat d’esperit del ciutadà i de la població i en la
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seva actitud davant de les dificultats. Hi ha una certa di-
fusió de l’hedonisme –perdonin que utilitzi un terme tan
ambigu com aquest–, i ha disminuit la capacitat de re-
sistència, la resistència a la frustració, la capacitat de te-
nir paciència per esperar recompensa... En el món fami-
liar i en l’educació dels fills, i en “l’educació” dels col·la-
boradors a la feina, hi ha hagut una reducció de la nos-
tra capacitat, la capacitat mitjana probablement de la so-
cietat catalana i espanyola, quant a resistència a la
frustració i quant a capacitat de retardar o esperar per la
recompensa, i una certa pèrdua de perspectiva.

Hi ha persones que diuen, i possiblement tenen alguna
part de raó, que ens hem cregut rics en aquest país, tam-
bé als Estats Units. No és que ens consoli massa, però bé,
tampoc no som tan originals. Però hi ha hagut països en el
món, i Espanya també, que són exemples, jo diria que
cabdals malauradament, de viure per damunt de les seves
possibilitats. No era gaire normal que Espanya fos un dels
països del món amb una taxa d’importació de vehicles de
luxe més important. És veritat que som rics, comencem a
ser-ho una mica. Hem sortit en tot cas de pobres, sortosa-
ment, però no som tan rics, crec objectivament, com per
realment ser uns dels que més importem en aquest àmbit,
o per tenir aquest nivell de consum sumptuari. 

Hi ha una actitut ..., però també hi ha un fet que s’ha pro-
duït, en el sentit que la situació de creixement ha durat
molt, i és que s’ha extrapolat indefinidament la situació.
Això és molt humà i és molt comprensible. Vostès possi-
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blement recordaran que fa uns anys hi va haver un go-
vernant en aquest país que va dir que Espanya havia in-
ventat la fi dels cicles, o sigui que a Espanya ja no ana-
va amb nosaltres això dels cicles econòmics. Malaura-
dament no hem inventat la fi dels cicles, continuen exis-
tint, però com que ha estat molt llarg, tots hem tingut ten-
dència –tots, i no només els que no n’han viscut cap,
també els que ja n’han viscut uns quants– hem tingut ten-
dència a pensar que la situació s’extrapolaria linealment
en el futur. Hi ha una expressió de Jacques Delors de ja
fa uns quants anys: entre tots hem construït, i és una co-
sa que potser caldrà revisar, hem construït el que ell ano-
menava la société des créanciers, una societat de cre-
ditors. La societat d’aquells ciutadans que es creuen
amb dret a gairebé tot, però que són molt conscients no-
més d’una part de la pel·lícula; són “asimètricament” ciu-
tadans, molt conscients dels drets i molt menys cons-
cients dels deures. I aquesta és la que, traduint literal-
ment Delors, podem anomenar la societat dels creditors.
Això és un canvi cultural que s’ha produït en el nostre
país recentment. 

Si a tot això hi afegim el que deia abans, que és un país
pendular i que, a més a més, els mitjans tampoc no aju-
den a tenir una imatge gaire matitzada de la realitat, és
comprensible. En aquest moment, en aquest país, venen
més les notícies negatives que les positives. Això és ob-
jectivament cert. També s’ha de reconèixer, i a més amb
molt respecte, que els mateixos mitjans també tenen els
seus problemes com a sector. A França, per posar un
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exemple, Sarkozy, el president de la República, el cap
de l’Estat, s’ha cregut obligat a proporcionar recursos,
capitalitzar els diaris, a més de la banca, que també ho
han fet, a més han capitalitzat els diaris, perquè el sec-
tor de media a França està passant problemes; a Espa-
nya, també. Un periodista comprenc que està sotmès a
la doble pressió: l’ambiental, la de la situació de l’estat
d’esperit col·lectiu, que fa que siguin més noticiables, i
més creïbles fins i tot, les notícies negatives que les po-
sitives i, a més, la seva pròpia situació, que li pot fer pen-
sar que potser també en el seu propi mitjà en algun mo-
ment hi poden haver problemes d’ocupació.

Amb tot això, la conclusió que semblaria més “racional”,
és que no hi ha lloc per a l’esperança. Si tot això és així
en l’àmbit internacional, en l’àmbit mundial, universal, i
en l’àmbit espanyol tenim tots aquests problemes que
hem dit molt ràpidament, què podem fer-hi? Això ens de-
passa absolutament. Bé, és una possibilitat. Al final l’es-
perança, no diria que és com la fe, però una mica s’hi
assembla, té molts més components racionals però tam-
bé depèn una mica de cadascú. Cadascú és absoluta-
ment lliure per decidir o per sentir o per voler, que és una
barreja de tot plegat, tenir o no tenir esperança. En tot
cas, quan es tracta d’interrogar-te amb una certa objec-
tivitat, potser una mica esbiaixada, la conclusió és que sí,
és que hi ha motius per a l’esperança. Es podria dir que
hi ha canvis en el context, canvis en el context cultural,
econòmic, internacional, domèstic, que fan pensar que
potser sí que hi ha motius per a l’esperança. 
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Aleshores els vull dir, i amb això acabaré, ni que sigui en
cinc minuts, dir molt en síntesi quins són aquests motius.
En l’àmbit internacional, què està canviant en el bon sen-
tit? A mitjan novembre va haver-hi la Cimera de Was-
hington, que eren vint i escaig, no sé si eren vint i mig, o
vint-i-un, perquè no va quedar molt, molt clar, però eren
més de vint, pel que sembla. A la Cimera de Washington
hi va haver dues declaracions, a més d’altres molt asse-
nyades, però n’hi va haver dues que eren insòlites un any
abans. La primera va ser que el sistema financer neces-
sita regulació. Això ho van constatar els caps d’Estat més
rellevants del món. O pràcticament..., encara no perquè
no hi havia l’Obama, però els caps d’Estat de tot el món,
els més rellevants, van constatar que, efectivament, cal
augmentar la regulació. Un any abans, la moda era to-
talment la contrària. El mercat era omniscient. Al contra-
ri, els caps d’Estat o els caps de Govern, havien d’estar
amatents a no interposar-se en els mercats, a no fer cap
bestiesa –perdoni’n l’expressió–, a tenir una política que
complagués els mercats, perquè el veredicte dels mer-
cats podia ser molt dur i molt inapel·lable. Si algú s’e-
quivocava en la política econòmica, un país podia ser
degradat per una agència de rating, encarir el seu fi-
nançament, etc. O sigui que hem passat d’uns gover-
nants, uns sistemes democràtics controlats pels mercats,
a uns governants que diuen que cal controlar els mer-
cats, que cal més regulació financera. 

I l’altra novetat d’aquesta Cimera de Washington és que
diu que cal protegir-se –i ho diu d’una manera molt pú-
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dica– de jurisdiccions no cooperatives. Quan diu, quan
llegeixin, “jurisdiccions no cooperatives”, vol dir paradís
fiscal. Com que suposo que deu quedar poc presentable
en una declaració tan solemne com la de la Cimera po-
sar-hi paradisos fiscals, hi posen jurisdiccions no co-
operatives, però volen dir això. Que els caps d’Estat dels
vint i escaig decideixin parlar dels paradisos fiscals és
molt significatiu. No gaire temps enrere, i això sí que
molts de vostès ho poden recordar, perquè és molt re-
cent, la “moda”, o el repte, era la competència fiscal en-
tre països: Quin país baixava més la fiscalitat, perquè si
no corria el risc de quedar-se fora del sistema o fora dels
fluxos de finançament. Passar de la competència fiscal
entre països a la baixa, sempre a la baixa, a preocupar-
se dels paradisos fiscals..., el canvi és molt substancial. 

Brussel·les, recentment també s’ha començat a preocu-
par dels paradisos fiscals. Estan treballant activament
des de fa uns mesos –activament, al ritme de Brussel·les,
vol dir uns quants mesos– hi dediquen el seu temps i a
més necessiten convèncer Àustria, Bèlgica, Luxemburg,
etc. que el secret bancari, dintre de la Unió Europea, fa
mal efecte. Però bé, s’estan preocupant de com resol-
dre el tema del secret bancari, almenys en l’àmbit de la
Unió Europea. Entre nosaltres, si només ho fan en l’àm-
bit de la Unió Europea, no arreglem gran cosa. Hauria
de fer-se en l’àmbit, en tot cas universal o, com a mínim,
prendre una mesura, mentrestant, mentre avancem i
mentre anem negociant, que serviria, com a mínim, per
recaptar recursos per finançar tot el que cal finançar uni-
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versalment per fer front als resultats de la crisi, que fos
una mesura acordada per tots els països occidentals i
per tots els països rellevants, també la Xina, l’Índia, etc.,
de retenció en origen. 

Si tots els països del món ens posem d’acord, i això és
tècnicament possible, en un nivell de retenció en origen,
un mínim de retenció en origen, els diners dels paradisos
fiscals pagaran impostos, perquè els paradisos fiscals
no tenen on invertir els diners internament. Al final els han
d’invertir en els països on hi ha economia real i economia
productiva. I si en aquests països tot el sistema bancari
estableix, de mutu acord, un sistema de retenció,
aquests diners poden estar en paradisos fiscals i poden
continuar estant en paradisos fiscals, però paguen im-
postos. És important que paguin impostos per tenir re-
cursos legítimament obtinguts per finançar necessitats
que cal obviar, i perquè també els paradisos fiscals en
aquesta crisi han tingut un rol, com a mínim, amplificador.
O han estat col·laboradors o han estat, en alguns casos,
l’element essencial perquè la bola que s’ha anat creant
al voltant dels productes financers cada cop més man-
cats de transparència, més “sofisticats”, es pogués anar
difonent per tot el món. Que Brussel·les i que Washing-
ton, o potser Londres, el mes vinent, es preocupin de la
regulació financera dels paradisos fiscals, suposa un
canvi de tendència qualitatiu important, significatiu, i en
el bon sentit i dóna, pot donar, peu a l’optimisme. Amb
una certa paciència, però podria donar peu a l’optimis-
me. 
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Quant a valors: la meva premonició és que els valors
canviaran. Hi haurà un canvi profund, hi haurà un canvi
important. El ciutadà cada cop ha pres més consciència
de la situació, i Internet possiblement és una eina que
pot ajudar a aquesta presa de consciència ciutadana. Hi
ha una demanda creixent, i potser un pèl difusa, però
creixent (i d’això, les persones que es dediquen a la res-
ponsabilitat social corporativa en són conscients) de le-
gitimitat social per part de l’empresa. El ciutadà espera,
i el ciutadà més cultivat encara més –i cada cop hi ha
més ciutadans cultivats, sortosament–, el ciutadà espe-
ra de l’empresa legitimitat social, responsabilitat social.
Espera una empresa legítima, una empresa prudent,
compromesa amb el seu entorn, responsable, estable,
sostenible... espera valors d’aquest tipus de l’empresa.
Perquè aquesta crisi, tothom té, quasi tothom té molt
clar, que ha estat una crisi de responsabilitat, per la qual
cosa la demanda anirà cap a la banda de la responsa-
bilitat. 

Així com els valors bancaris estan a la baixa, és evident,
els valors humans i els valors ètics estan, previsiblement,
estan, ja ho crec, sincerament i profundament, a l’alça.
Valors com l’esforç, l’honestedat, la solidaritat, la trans-
parència. En el terreny més estrictament econòmic, el
llarg termini, la inversió, el coneixement, etc. són valors
que estan a l’alça. I això ens portarà previsiblement a
una globalització des del punt de vista social i cultural, i
no només econòmic i financer.
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Quines persones tenim per tirar endavant aquest pro-
jecte o aquest canvi que es requereix per sortir de la cri-
si? Tenim persones excel·lents –i no m’allargo molt per-
què sóc conscient que estic depassant el temps. Al món
de la universitat i al món de l’empresa, és evident que te-
nim, i sense cap dubte, persones excel·lents. Amb un ni-
vell d’excel·lència... Som el país excel·lent del mundo
mundial, que diu no sé qui? Doncs no, encara no. Ja ho
serem, però necessitarem alguna generació, però tenim
un nivell d’excel·lència del qual a vegades no som cons-
cients, en el món empresarial i en el món acadèmic: sens
dubte.

També hi ha nivell d’excel·lència en el món de l’Adminis-
tració i en el món de les ONG i les ONL i entitats simi-
lars. Sóc un nou-ric d’aquestes activitats, perquè fa uns
mesos que em dedico a la Fundació i ho acabo de “des-
cobrir”, tot i que ja coneixia una mica el món de l’Admi-
nistració. Recordaran, els més grans entre vostès, els
més veterans, allò que deia l’Espriu, de la nostra “pobra,
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bruta, trista i dissortada pàtria”. Avui aquesta pàtria no és
ni pobra, ni bruta, ni trista ni dissortada. Potser conjun-
turalment preocupada, però no ontològicament dissorta-
da. Això és, en gran part, el fruit de la feina ben feta dels
ajuntaments democràtics després de trenta anys en
aquest país. I no només als ajuntaments democràtics. Hi
ha una feina molt ben feta, el nivell, la qualitat, el res-
pecte, la dignitat del ciutadà ha guanyat graus i ha do-
nat, a més, i això és molt important, molta experiència a
molts tècnics, a molts experts, a molts regidors, a molts
actors d’aquest món municipal i del món de l’Adminis-
tració perifèrica, també. Al món de l’Administració hi ha
gent molt competent, també al de l’empresa, evident-
ment, i a la universitat; i en el món de les ONG i ONL i si-
milars, és increïble, és increïble el grau de convicció –i ai-
xò els puc assegurar que és ben cert–, el grau de con-
vicció, el grau de compromís, el grau d’il·lusió, la capa-
citat d’innovació i el grau creixent de professionalització
d’aquestes entitats. 

Si resumim: Administració, empreses, món acadèmic,
ONL, ONG, resulta que, en aquest país, hi ha milers, mi-
lers, molts milers de persones capacitades, amb un nivell
adient d’iniciativa, d’empenta, etc.

Quant a recursos, només he fet un exercici per veure si
tenim recursos suficients. Ahir, al debat del Parlament,
Llamazares –que probablement és una persona molt
assenyada i no especialment optimista quan fa una ex-
posició d’aquest tipus– parlava, o va parlar que arriba-
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ríem en aquest país a un milió d’aturats sense subsidi.
O sigui que tal com van les coses, d’aquí a un temps...
És clar, depèn de quant temps duri la crisi. Si dura pro-
us anys la crisi, segur que serà cert. Podríem arribar a
un milió d’aturats, que haurà exhaurit el subsidi d’atur.
Això vol dir que aquestes persones no tindran cap de
les dues coses que una societat ha de donar a tothom,
a tots els seus integrants. Si no, no és una bona socie-
tat. Només són dues, és molt fàcil: subsistència digna i
rol socialment reconegut: entitat social i subsistència.
L’aturat que ha perdut el dret a la percepció de l’atur no
té ni rol social reconegut (l’aturat no té un rol social re-
conegut, no té una identitat socialment valorada), i tam-
poc no té possiblement, malauradament, subsistència.
Un milió d’aturats sense dret a la percepció és un pro-
blema greu. 

Podem finançar en aquest país la formació d’un milió
d’aturats, remunerada? Amb això proporcionariem
substistència i rol social. A Espanya hi ha un dèficit de
formació, un dèficit d’ensenyament professional, hi ha
unes mancances que el model econòmic crec que ha
contribuït a produir. Aleshores, si tenim aquestes man-
cances i tinguéssim la situació d’un milió d’aturats sen-
se retribució, o sigui, sense prestacions, per què no
ho organitzem? Hi ha capacitat per fer-ho, hi ha capa-
citat intel·lectual i experiència per organitzar-ho. For-
mem un milió de ciutadans i paguem per la formació.
Fem beques, entre cometes, per a aturats sense pres-
tació. 
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Això és viable. És viable des del punt de vista tècnic, or-
ganitzatiu, acadèmic, etc. És viable des del punt de vis-
ta financer? Un milió d’aturats costaria, com a  ordre de
magnitud, encara no un 1% del PIB. Ens podem perme-
tre en aquest país esmerçar, invertir, un 1% del PIB per
resoldre un problema que pot arribar a ser tan greu com
aquest? Evidentment, sí! Només us cito a tall d’exemple
–i amb això ja acabo definitivament, de debò– que en
aquest país tenim, a més dels canvis internacionals que
van en la bona direcció, tenim valors, hi ha un canvi de
valors a positiu. Això és el que els pregunto a l’enques-
ta, jo crec que sí. Després ja els explicaré què pensen
tots vostès, un cop hagi tabulat l’enquesta, però crec que
el canvi de valors anirà en el bon sentit. Tenim persones,
sens dubte, tenim moltes persones qualificades, moltes.
Tenim una certa solidaritat difusa, un cert humanisme di-
fús. Això és una altra tesi. A Catalunya i Espanya tenim
cert grau d’humanisme que jo anomeno humanisme di-
fús, que també ajuda a treballar en el bon sentit. En tot
cas, tenim valors, tenim persones, podem tenir recursos.
No som tan rics, però sí que ens podem pagar algunes
coses d’aquest tipus. Amb tot això crec que la conclusió,
almenys per part meva amb molta convicció, és que sí
que hi ha lloc per a l’esperança. També depèn de tots
nosaltres que això sigui cada cop més generalitzat i que
entre tots ajudem que la crisi duri tan poc com sigui pos-
sible i que hi hagi el menys patiment possible com a con-
seqüència.

Moltes gràcies!
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ELS MEDIA, MOTOR DEL CANVI SOCIAL?

Albert Sáez
President del Consell de Govern de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 

Barcelona, 26 de març de 2009
_________________

Moltes gràcies, en primer lloc, al senyor Masoliver per la
seva amabilíssima presentació, que ha aixecat unes ex-
pectatives que segur que no complirà la meva interven-
ció. Voldria agrair molt sincerament al Grup Català del
Capítulo Español del Club de Roma la invitació per fer
aquest acte d’avui, per compartir amb vostès aquesta es-
tona de diàleg sobre els mitjans de comunicació. També
voldria agrair a tots els meus companys del Consell de
Govern que han tingut l’amabilitat d’acompanyar-me avui.

Voldria començar amb una petita digressió acadèmica.
La veritat és que és un tema apassionant i que ha sigut
objecte de controvèrsies tant en l’àmbit acadèmic com
en l’àmbit polític, en l’àmbit de l’opinió pública i en l’àm-
bit també pràcticament del llenguatge popular. S’ha dit
abans que els mitjans ens informen i, per tant, ens con-
formen i, per tant, ens influeixen i, per tant, sembla que
tenen un paper decisiu en el canvi social. Però sí que
m’agradaria començar centrant una mica el concepte
mateix de canvi social.
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Des del punt de vista de la sociologia, el canvi social no
són les evolucions ni les transformacions; això és prò-
piament la història. El canvi social, la sociologia l’entén
com la substitució d’una norma per una altra i això no es
produeix de manera tan freqüent com diem habitual-
ment. Les normes, els valors, les pautes de comporta-
ment, no canvien a la velocitat que canvia la tecnologia,
o a la velocitat que canvia l’economia, o a la velocitat que
canvia l’actualitat, per descomptat. Aquest procés de
substitució d’una norma per una altra vol dir que es pro-
dueix un procés complex, que comença pel que els so-
ciòlegs anomenen el dissens, és a dir, el desacord sobre
la norma existent, que normalment dóna lloc a un con-
flicte. No estem parlant d’un conflicte violent, sinó d’una
discussió, d’un debat, d’una confrontació de propostes
diferents. Finalment, els sociòlegs diuen que es recons-
trueix el consens i, per tant, s’arriba a un acord sobre una
norma nova, diferent de l’anterior. 

Vull fer encara un matís més sobre el mateix concepte
de norma. Moltes vegades confonem la “norma” amb la
“normalitat” i la norma no és un concepte de freqüència,
és un concepte d’adequació; una norma és un compor-
tament que el conjunt de la societat considera adequat,
encara que sigui infreqüent. Quan una societat no con-
sidera normal, per exemple, l’adulteri, no vol dir que no
hi hagi comportaments adúlters en aquesta societat, vol
dir que els adúlters s’amaguen, s’oculten perquè saben
que estan fora de la norma. 
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Per tant, jo crec que, quan parlem de canvi social, hem
de ser una mica prudents perquè és veritat que els últims
dos segles, a la civilització occidental s’han accelerat les
innovacions, però canvis, substitucions d’unes normes per
unes altres se n’han produït molts menys i se’n produeixen
molts menys dels que habitualment diem. I això és impor-
tant, perquè quan parlem dels mitjans de comunicació te-
nim una certa tendència a considerar que o bé són els
causants de tots els canvis, especialment dels que no ens
agraden, o bé són el fre dels canvis que voldríem fer i no
aconseguim fer. I això ens passa amb moltes coses. 

Avui en dia –jo crec que massa sovint– quan apareix un
problema social, tendim a culpabilitzar els mitjans d’aquest
problema. És veritat que els mitjans hi tenen un paper, i jo
intentaré explicar el paper que em sembla que hi tenen,
però també és veritat que no es pot focalitzar en els mitjans
una responsabilitat que normalment és molt més àmplia.
Per exemple, avui en dia hi ha molta gent que culpa els
mitjans, especialment els audiovisuals i la suma dels mit-
jans més el món de la publicitat i la moda, d’un problema
tan greu com és el de l’anorèxia. És veritat que les pre-
sentadores de televisió, els presentadors de televisió, els
protagonistes dels anuncis, tenen un determinat cànon es-
tètic que s’aproxima més al cos d’un anorèxic que al cos
d’una persona sana. Això és literalment cert. Però quan
una societat s’enfronta a un problema com l’anorèxia ha
de pensar què més ha passat a banda que els models es-
tètics que donen els mitjans i la publicitat s’aproximin a l’a-
norèxia. Per exemple, han passat altres coses. Per exem-
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ple, avui en dia la major part dels nens i dels adolescents,
començant pels meus fills –per tant, no acuso ningú–, no
fan dos àpats seguits amb el mateix adult. Això també ha
passat. Avui en dia és perfectament plausible que un noi
o una noia de catorze o quinze anys s’aixequi al matí i es-
morzi, posem per cas, amb el seu pare. Tenen pressa, han
d’arribar a l’hora a l’escola, han d’agafar el cotxe. Per tant,
si hi ha una resistència d’aquest infant a menjar, és possi-
ble que el pare defugi el conflicte, només dic que és pos-
sible. Però després, aquest nen dinarà al menjador de l’es-
cola amb uns monitors, que el seu objectiu número u des-
prés d’acabar el dinar és poder omplir una fitxa, que tots
heu rebut a casa –suposo– on posa “bé, bé, bé”, normal-
ment. L’objectiu és saltar aquesta fitxa i omplir-la correcta-
ment. També és perfectament possible que aquest mateix
infant bereni amb una cangur i sopi amb la seva mare. Per
tant, aquest individu, dels quatre àpats que ha fet, no hi ha
ningú que en tingui un coneixement complet. El pare ha
assolit l’objectiu, han arribat a l’hora a escola, haurà men-
jat millor o pitjor, però a l’escola han omplert la fitxa, la can-
gur ha arribat a l’escola de música a temps i la mare - po-
dria ser el pare, és indiferent- que té molt mala conscièn-
cia perquè no ha vist en tot el dia el seu fill, possiblement
no voldrà tenir un conflicte amb ell perquè sopi. Preferirà te-
nir una trobada plàcida.

Què vull dir amb això? Vull dir que quan busquem les
responsabilitats dels mitjans en determinats canvis de
comportament o en comportaments que considerem ina-
dequats, no podem centrar-nos només en l’activitat dels
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mateixos mitjans. Els mitjans de vegades són, intensifi-
cadors de determinades conductes, com pot ser aquest
cas. És evident que si un infant que no volgués menjar,
al final, trobés a la televisió que tots els herois de les se-
ves sèries estan com jo, una mica molsuts, podria arribar
a plantejar-se per què ell està prim. Això és veritat. Però
necessàriament els mitjans no són la causa sinó més
aviat el catalitzador. 

Hi ha dos grans corrents de pensament sobre els mitjans
i el canvi. Hi ha qui sempre ha vist els mitjans com uns
instruments, entre cometes, revolucionaris, que poden
aconseguir provocar tots els canvis socials que es pro-
posin per la capacitat que tenen d’influir sobre les mas-
ses. Tots hem sentit dir allò de les avantguardes intel·lec-
tuals que han de controlar els sistemes de coneixement
per poder convèncer la massa del camí adequat cap a la
revolució. Aquest és un element. Hi ha una altra pers-
pectiva que ha vist sempre en els mitjans un instrument
de control social, és a dir, un instrument a mans d’aquells
que ostenten el poder en totes les seves dimensions: po-
lític, econòmic, ideològic, social, religiós, que en aques-
ta visió han intentat frenar qualsevol canvi social a partir
del control dels continguts dels mitjans de comunicació.
Per tant, sempre ens hem mogut en aquests dos extrems. 

Quan una cosa es mou en dos extrems vol dir que la reali-
tat està més o menys en un punt mitjà, vol dir que ni una
cosa ni l’altra. És evident que l’acció dels mitjans no és
innòcua en una societat, no queda sense efecte, però
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també és evident que si els mitjans tinguessin la capa-
citat uniformitzadora i controladora que alguns els han
atribuït en algun moment de la història, la societat ara no
tindria alguns dels problemes que té. Per tant, vol dir que
la qüestió és una mica més complexa. 

Actualment, jo diria que estem en un moment de crisi
dels mitjans de comunicació. No parlo només –ni espe-
cialment– de crisi econòmica, que també. Jo crec que al
sector dels mitjans de comunicació, com en altres que
conec menys, però sembla que podem fer una equipa-
ració, s’hi han sumat dues crisis: una crisi latent que fa
anys que s’arrossega, pròpia del sector dels mitjans de
comunicació, que en produir-se una crisi econòmica ge-
neral, ha esclatat. Estem veient, abans en parlàvem amb
alguns dels que éreu per aquí, tancaments d’empreses
que mai no ens havíem pensat que tancarien, descensos
d’inversió publicitària i de beneficis que mai no ens ha-
víem pensat que passarien i crec que en el sector dels
mitjans es produeix l’acumulació d’una crisi pròpia del
sector amb la crisi econòmica general.

Quins són els elements bàsics de la crisi pròpia dels mit-
jans de comunicació i, per tant, on s’estan discutint els
canvis que s’han de produir? Jo crec que hi ha un ele-
ment fonamental que gairebé afecta el nom dels mitjans.
Abans, ara ja no ho diem tant, però abans dèiem allò de
“mitjans de comunicació de masses” perquè el que més
ens va fascinar de la premsa, la ràdio i la televisió era el
seu caràcter massiu, és a dir, semblava màgia inèdita en
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la història de la humanitat. Per primera vegada en la his-
tòria, al segle XVIII, al segle xIX, al segle XX vam inventar
uns artefactes que aconseguien arribar a tothom, alhora
i amb un mateix missatge. D’aquí ve la fascinació. Si po-
dem dir a tothom el mateix a la vegada, o els convence-
rem del que ens convingui o evitarem que es convencin
del que no convingui, aquestes dues vessants. 

Quin és el drama actual dels mitjans? Que ja no som
massius, o que cada vegada som menys massius. Po-
saré un exemple de casa nostra: Televisió de Catalunya,
per exemple, fa cinc anys –i el Ramon ho sap millor que
jo– era líder d’audiència amb el 25% de l’audiència, avui
és líder amb el 15,2%. Això vol dir que fa cinc anys era
líder d’audiència i aplegava cada nit un milió i mig, dos
milions de persones i ara, el dia que n’apleguem més,
que és el dia que fem futbol, n’apleguem un milió dos-
cents, un milió tres-cents, un milió quatre-cents mil a tot
estirar. Per tant, fins i tot els líders ja no som tan massi-
us, ja no som tan massius i, en canvi, el pes ha passat de
la massa a la interacció. 

S’ha vist ara amb el fenomen Obama, en el qual jo crec
que hi ha una mica de literatura, però és igual, però es dó-
na per suposat que l’Obama ha guanyat les eleccions per-
què ha estat capaç de crear una xarxa social al marge dels
mitjans de comunicació tradicionals i mobilitzar tot el seu
electorat sense necessitat del suport, tot i que també l’ha
tingut, del New York Times o del Washington Post. Per tant,
mai no sabrem si ha sigut per una cosa o per una altra. 
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Per tant, els mitjans ja no són tan massius i, a més, cada
vegada més, l’audiència és menys passiva. Bé, pot ser
menys passiva, una altra cosa és que efectivament ho si-
gui, perquè aquí ens omplim la boca de la interactivitat i
de la capacitat d’interaccionar, etc., i la realitat és que la
gent quan arriba a casa a les deu de la nit, quan arribem
a casa a les deu de la nit, cansats, abatuts d’una llarga
jornada laboral, massa ganes d’interactuar tampoc no en
tenim. Sí que hi ha uns elements, uns elements dinàmics
de la societat que interactuen molt i repetitivament, i s’han
creat guetos on interactuen entre ells, tampoc no inter-
actuen amb el conjunt de la societat. Jo sempre dic –en
broma– que si tu entres al web de l’Avui i llegeixes els co-
mentaris i les participacions als fòrums, tens un cert dub-
te, no saps si la independència de Catalunya trigarà cinc
o sis minuts, però que arribarà i que és una cosa de cinc
o sis minuts n’estàs bastant convençut. En canvi, si entres
al web de Libertad Digital, no saps exactament si Espa-
nya es trencarà d’aquí a cinc o sis minuts, però es tren-
carà segur; de fet, s’està trencant. Per tant, vol dir que hi
ha més interacció, però aquesta interacció encara no té
un caràcter massiu, té un caràcter d’unes certes mino-
ries actives que abans no tenien accés als mitjans de co-
municació i ara tenen accés als mitjans de comunicació. 

Jo he de dir que, per a mi, aquesta crisi és un símptoma de
vitalitat. Jo vaig tenir un professor, fa molts anys, no un pro-
fessor, un degà que, estàvem començant una facultat i
quan comences alguna cosa tot és un caos, i jo era vice-
degà i estava sempre neguitós i deia tot el dia: “Això és un
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caos”. I un dia em va agafar, em va portar al despatx i em
va dir: “Escolta, les estructures estables, les estructures
més estables del món són els minerals, i estan morts, les
estructures vives són intrínsecament caòtiques; per tant, fes
el favor de no espantar-te del caos perquè el caos vol dir
que som vius”. Per tant, jo crec que estem en un moment
de crisi; per tant, estem perfectament vius. Ara, jo crec que
hem d’anar pensant també en les coses que ens passen. 

Què ens passa en aquests moments? Doncs ens passa,
en primer lloc, que les audiències volen tenir una sensa-
ció més gran de llibertat. Dic una sensació més gran de
llibertat; tampoc no volen ser lliures. No volem haver de
consumir només una televisió perquè només n’hi hagi
una, ni volem haver de llegir tots el mateix diari, però tots
omplim els favoritos. Això vol dir que tampoc no estem
disposats a aixecar-nos cada matí i dir: “Avui, a través
d’aquest, m’informaré”. Volem més varietat, volem deci-
dir una mica més com a audiències. I en què es mani-
festa aquesta voluntat major de llibertat? Doncs bàsica-
ment en això, que és una paraula horrorosa però no
n’hem trobat cap altra, que és això del consum asincrò-
nic. No volem mirar el programa de televisió quan la te-
levisió ens ho digui, volem fer-ho quan ens doni la gana
i tantes vegades com ens doni la gana. 

Jo tinc un fill, per exemple, de dotze anys que ha vist cinc
vegades l’especial Rubianes Solamente que vam fer quan
es va morir el pobre Rubianes, que ja va ser un èxit d’au-
diència; en vam tenir un 34%, però aquí el Jordi Alié va
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sumant consums perquè la gent no diu: “Bé, vostè me’l
va donar dimarts a la nit, però jo el vull veure quan em do-
ni la gana”. Ara tenim un grup de fans que ja fa dos dies
que miren Infidels i ja estan esperant el capítol següent,
etc. i que l’han volgut mirar quan els ha donat la gana. 

Volem llegir el diari quan ens vingui de gust, volem es-
coltar un programa de ràdio que ens agrada quan ens
vagi bé, sobretot si és un programa que no és allò que en
Semprún deia: espuma del tiempo. Per exemple, a Ca-
talunya Ràdio –en Jordi em corregirà– el programa que
té més èxit de consum asincrònic és L’ofici de viure. És
un programa d’autoajuda. És evident que jo, les notícies
d’avui no les vull escoltar demà passat, però una con-
versa sobre la felicitat és bastant atemporal i, per tant, la
consumeixo el dia que em sento més infeliç o que tinc
temps per fer-ho. 

Aquesta voluntat de llibertat tampoc no porta a uns con-
sums totalment anàrquics. Nosaltres, per exemple, tenim
la sort –i això és una especulació meva, però crec que
amb un cert fonament–, tenim la sort que a Catalunya hi
ha aproximadament entre tres-centes o quatre-centes mil
persones que cada dia no es plantegen altra cosa que
no sigui mirar TV3. Això és una sort per a nosaltres, és un
valor de la marca perquè vol dir que abans de mirar, de
saber què fem, ja saben que ens volen veure. Per tant,
aquí estem forts. Aquesta gent podria triar, com a mínim,
entre els vuit canals convencionals o entre els quaranta
de la TDT o entre els 200 del satèl·lit, però decideix mi-
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rar-nos a nosaltres, però vol fer-ho quan li doni la gana i
també vol participar-hi, vol dir-hi la seva. Almenys, alguns
tenen ganes de dir-hi la seva. 

Davant d’aquesta ànsia de llibertat de l’audiència, jo he
de dir que els mitjans tradicionals hem reaccionat fatal.
Dic “hem reaccionat” perquè hi compto els de la Corpo-
ració també i els altres amb qui he treballat. Perquè da-
vant d’aquesta realitat, d’aquesta dispersió de l’audièn-
cia, d’aquesta pèrdua de control del comportament de
l’audiència, seguim obsessionats per tenir molta audièn-
cia i aleshores és quan fem això que dic jo donar duros
a quatre pessetes. Nosaltres abans fèiem una sèrie que
veien un milió i mig de persones, ara farem una sèrie una
mica més barateta, tot passarà dins de les cases, tot
passarà dins de les cases, tot passarà en una sola ha-
bitació, però continuarem aspirant que vostès siguin el
màxim nombre possible i això ho fem especialment amb
la publicitat. He de dir aquí que la reacció general dels
mitjans, especialment dels audiovisuals, davant de la cri-
si publicitària, em sembla que és un gravíssim error. 

En comptes de reconèixer que ja no som capaços de
donar la penetració que abans érem capaços de donar
i de buscar el valor que té la penetració que efectiva-
ment tenim, el que hem fet és regalar la publicitat i satu-
rar els mateixos mitjans d’anuncis, amb la qual cosa es-
tem venent més barata la nostra matèria primera, que és
el temps, perquè com que arribem a menys gent, diem:
“Bé miri! Li direm més vegades i li costarà el mateix” i,
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aleshores, sumarem els GRP’S que ja se sap que és una
cosa..., ja se sap que hi ha veritats, mentides i estadísti-
ques i, per tant, vostè estarà convençut que aquests
400.000 que estan tot el dia mirant-nos, doncs 400.000
al matí,  400.000 al migdia més 400.000 al vespre, donen
el milió dos-cents que tenia vostè abans. Per tant, jo li
dono tres passis de 400.000 i vostè és feliç. Jo crec que
els anunciants i les agències tenen un límit de saturació,
perquè això no s’ho creuran. Però continuem pensant
que la base del negoci i de l’activitat dels mitjans és la
massa, el nombre de gent a la qual arribem.

L’altre element de la crisi –i em sembla que m’estic allar-
gant molt– és que els anomenats nous mitjans tampoc
no acaben de trobar el seu lloc. A Internet, per exemple,
per no tenir, encara no tenim ni un sistema de medició
d’audiències homologat. Estem com a la ràdio dels anys
vint. La inversió publicitària no creix al ritme que creix
pretesament l’audiència; això vol dir que no acabem de
saber com organitzar-ho. I la veritat és que el panorama,
la suma de comunitats de convençuts agrupats al vol-
tant d’una idea forta, és una idea bastant pobra com a
idea de mitjà de comunicació, per tant, no ens n’acabem
de sortir. Els antics continuem aferrats al fet que hem d’a-
plegar molta gent, encara que no sapiguem per què, i
els nous fan tot allò que la tecnologia permet, però en-
cara no han trobat –dintre del que la tecnologia permet–
el que li convé a la gent, que no és exactament el que la
tecnologia permet. A vegades les tecnologies de més
èxit són les menys anunciades i inesperades. Jo crec
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que no hi ha ningú..., estic convençut que el que es va
inventar els SMS no estava en cap moment convençut
que acabaria facturant més dels SMS que de les truca-
des. A més, és un enginyer de Nokia exactament que va
dir: “Mira, aquí queda un tros de banda penjat, li posa-
rem unes quantes lletres”. Però a la gent li ha solucionat
un problema, que és poder dir-li a algú alguna cosa quan
l’altre no pot parlar, per tant, és un problema real. Però els
nous encara no sabem exactament com funcionaran.

En aquest caos –i molt ràpidament– quins valors o quins
elements estan des del meu punt de vista a l’alça? A mi
em sembla que tots ens estem adonant que més enllà del
fet que siguin elements d’acceleració o de fre del canvi
social, el que està clar és que els mitjans són elements de
cohesió, i ho són de les societats, en primer lloc, ho són
de les llengües i de les cultures, però, atenció!, també ho
són de l’economia. Avui en dia és molt difícil organitzar un
mercat, un mercat en sentit ampli, si no hi ha també un
espai de comunicació associat a aquest mercat. És bas-
tant complicat, és bastant complicat, perquè a les nos-
tres fronteres mentals els mitjans són els que ens les di-
buixen i, per tant, qualsevol organització col·lectiva ne-
cessita trobar una expressió en els mitjans de comunica-
ció perquè la gent la senti realment efectiva. 

Jo penso que també està a l’alça –si ho volem dir amb un
llenguatge de botiguer clàssic– la comunicació al detall
i no a l’engròs. I aquí és on més hem de canviar de men-
talitat els que fem els mitjans. Els anunciants ja ens ho
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comencen a demanar. Avui en dia, en determinats sec-
tors, és més important tenir uns públics que concentrin
un target determinat d’un sector comercial determinat
que no pas que siguin molts. Jo sempre poso l’exemple,
molt ràpidament: la revista JANO de comunicació i hu-
manitats –segur que si heu anat alguna vegada a la con-
sulta del metge l’heu consultada– és un dels millors ne-
gocis de la comunicació a Espanya. Un dels millors ne-
gocis de la comunicació a Espanya quant a la compen-
sació entre inversió i retorn. JANO mou 30 milions d’eu-
ros per guanyar-ne 6. Un gran diari mou 600 milions
d’euros per guanyar-ne 6. Guanyar-ne 6 per guanyar-
ne 6, la inversió i el retorn és molt millor en el cas de la
revista. Per què? Perquè té un públic molt definit: els met-
ges i els seus pacients a les consultes privades. Això vol
dir que hi ha una sèrie de productes que saben que si
s’anuncien en aquesta revista tenen un 90-95% d’efecti-
vitat. Mentre que si van a un diari generalista dispersen
el seu missatge i paguen per fer arribar el missatge a
gent que no és públic potencial d’aquell producte. 

El detall, l’especialització, la identificació jo crec que són
elements cabdals. Crec que també hem entès que els
mitjans formen part vagament del món de la cultura i
que, per tant, quan parlem de la salut cultural d’un país,
de la seva creativitat i de la difusió dels seus creadors,
sense mitjans és bastant impossible fer-ho. Perquè –de
fet– els grans grups de comunicació s’estan convertint,
s’estan organitzant per especialitzar-se en una determi-
nada llengua i en una determinada cultura i, el que fan és
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una compra intensiva de talent per després poder ven-
dre aquest talent, vendre la creativitat derivada d’aquest
talent en totes les plataformes que sigui possible, des
del llibre fins al DVD, passant per haver fet la pel·lícula,
etc. I jo penso que això és un valor també a l’alça. 

Valors a la baixa. Els mitjans han perdut ja bastanta for-
ça com a mitjans de propaganda i agitació, encara que
a alguns els costi entendre-ho. També han perdut una
certa força com a prescriptors, la tenen, però menor, l’es-
tan perdent. Estan perdent també una certa força com a
suport publicitari perquè els anunciants cada vegada te-
nen més mitjans per arribar directament als consumidors
sense necessitat d’una plataforma que els agrupi, que
és el que feien tradicionalment els mitjans de comunica-
ció. I em sembla que també està una mica a la baixa
veure els mitjans com a murs de contenció de les iden-
titats. És a dir, com que aquí tots mirarem una determi-
nada televisió a la qual agraden les coses d’una deter-
minada manera, tots pensarem igual. 

Molt ràpidament i per acabar, també voldria parlar, si
m’ho permeten, una mica de la Corporació. Què estem
fent nosaltres o què volem fer o què intentem fer enmig
d’aquest caos, que està molt bé i ja he dit que em sem-
bla que és saludable. Molt breument, perquè a vegades
no se’ns veu sencers, la Corporació en aquests moments
fa quatre programacions de televisió convencional, té deu
programacions de ràdio, de les quals només quatre les
fem a través de l’antena convencional i les altres sis les
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fem només a través d’Internet, i tenim també dues em-
preses que encara en diem tecnològiques –això no m’a-
caba d’agradar, però bé–, tenim una empresa jo crec que
molt important de recerca i desenvolupament, que és Ac-
tiva Multimèdia, que està treballant en sectors punters, i
també tenim una empresa que és Corporació Interactiva
que el que fa és traslladar a Internet tots els continguts de
la ràdio i la televisió i, a més, organitzar-los d’una altra
manera, buscant cada vegada més sinergies. 

La pregunta relacionada amb el títol de la conferència i
del cicle, quins canvis ha provocat? Perquè tota aquesta
teoria que hem dit, nosaltres l’hauríem d’aplicar. Quins
canvis socials han provocat Catalunya Ràdio i TV3 en els
seus 25 anys d’existència? Jo he de dir que, sincerament,
crec que canvis n’han provocat pocs, diria que gairebé
cap. Sí que han fet algunes coses importants, que és –si
em permeten l’expressió que és una mica química, però
que pot servir– catalitzar determinats canvis que s’esta-
ven produint a la societat catalana. Per exemple, penso
que TV3 i Catalunya Ràdio han catalitzat l’arribada de la
democràcia i de l’autogovern a Catalunya, és a dir, n’han
estat l’expressió compartida per tots nosaltres, juntament
amb altres, no exclusivament. Crec que hem catalitzat
també, o aquests mitjans han catalitzat, la mateixa per-
sonalitat política de Catalunya. És a dir, avui en dia per
tenir personalitat política no n’hi ha prou amb tenir un Par-
lament i un Govern: aquest parlament i aquest govern
s’han de poder explicar també, s’han de poder veure, ai-
xò que els assessors de comunicació –a mi no m’agrada
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gaire– anomenen “visualitzar”, que visualitzar encara ho
accepto, el que em posa molt nerviós és “escenificar”,
perquè visualitzar vol dir fer visible alguna cosa que exis-
teix, escenificar vol dir representar alguna cosa que pot-
ser no existeix; per tant, jo fins a visualitzar ho accepto,
escenificar ja no m’agrada tant. Però és veritat que allò
que no es veu, i que no es veu a través dels mitjans, per
a una part molt important de la societat no existeix. 

Penso que també
hem catalitzat un altre
canvi, que és la recu-
peració i l’extensió de
l’ús social del català.
Que no ho hem fet –
com diuen alguns–
artificialment des dels
mitjans públics o, fins
i tot, des de l’escola,
sinó que ho hem cris-

tal·litzat. De vegades hi ha aquesta idea, sobretot en
certs ambients, de dir: “No, no, és que aquí eren una tri-
bu de quatre indis que parlaven un idioma, s’han fet amb
l’escola i s’han fet amb la televisió i la ràdio i ara l’han fet
parlar a tothom”. Home! No. Home! No. 

Una altra cosa molt important que han fet TV3 i Catalunya
Ràdio, en aquest cas sobretot TV3: crear una indústria au-
diovisual potent. La Corporació pràcticament transfereix al
sector privat entre unes coses i altres cada any 60 milions
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d’euros, que és una quantitat respectable. Cosa que ha
permès una realitat que avui ens sembla que s’ha donat de
manera natural. El sector català representa aproximada-
ment el 40% del sector audiovisual espanyol. Tenim em-
preses potents, internacionalitzades, algunes internacio-
nalitzades i renacionalitzades. És a dir, tenim un gruix, te-
nim un gruix d’indústria i comencem a tenir també un
gruix de talent i de creativitat. I em penso que això també
ho ha catalitzat en part la Corporació i les seves empreses.

Quins canvis socials poden afectar l’activitat de les nos-
tres empreses? Hi ha un element que no podem defugir,
igual que no el poden defugir altres institucions del país: la
pluralitat d’orígens de la societat catalana és un element,
la multiplicació d’aquesta pluralitat d’orígens és una reali-
tat que ens afecta, com afecta l’escola, com afecta la sa-
nitat, com afecta qualsevol institució que es mogui en
aquest país; no és un element que es pugui obviar. Jo crec
que la multiplicació i la pluralitat tenen encara una amena-
ça superior que ara s’ha anat perdent, i és aquest con-
cepte –i ara expresso una opinió purament personal– una
mica des del meu punt de vista mal enfocat que és la mul-
ticulturalitat. Els conceptes de societat i multiculturalitat són
dos conceptes antagònics, perquè la multiculturalitat és
una suma de guetos i una societat és justament buscar els
vincles que pot haver-hi entre els diversos grups que hi ha
en una societat; per tant, la multiculturalitat i la cohesió so-
cial des del meu punt de vista són incompatibles. Una al-
tra cosa és el reconeixement de la pluralitat cultural, que és
una altra cosa diferent. Ara, fer-nos amb un tros del pis ca-
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dascú i pretendre que allò continuï sent un habitatge, al fi-
nal seran apartaments separats. I com menys cohesiona-
da estigui la societat catalana, més dificultats tindrem no-
saltres per donar-li en aquest cas servei audiovisual.

També ens amenaça el desprestigi, sobretot fa mesos ai-
xò era més clar, ara no ho és tant, però hi ha hagut un cert
desprestigi del sector públic, i especialment del sector pú-
blic audiovisual, una mica en la idea que el sector públic
estava en el món audiovisual per anar marxant: “Vayan sa-
liendo.” Com explicaré desprès, en el nostre cas jo crec
que això seria letal, però evidentment això és –per dir-ho
d’alguna manera– una amenaça per a les activitats de la
Corporació i és evident que també és una amenaça o un
repte estar atent a les noves formes de consum audiovi-
sual. No podem continuar fent només una ràdio i una te-
levisió. No podem. Si fem això, morirem, perquè no serem
allà on la gent estigui consumint. Una altra cosa és que
no tinguem clar on haurem de ser i ara disparem una mi-
ca, a ràfegues: estem al mòbil, estem a Internet, ara esta-
rem a la WII, estem, estem, estem a tot arreu perquè no
sabem on anirà a parar la gent, però és evident que si per-
dem aquest tren, perdrem la nostra raó de ser. 

Què hem de fer per superar aquests reptes? Jo penso que
hem d’accentuar la nostra vocació de servei públic. I la vo-
cació de servei públic és cohesionar, sentir-nos que som
un instrument per cohesionar la societat, tal com és la so-
cietat. No per construir-la o per transformar-la, no, no. No-
saltres hem d’estar molt atents a com és la societat i a do-
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nar-li el servei que la societat d’avui ens demana, que no
és el de fa 25 anys, i amb tots els problemes de no saber
com serà d’aquí a 25 anys. Això també ens ha de portar a
donar una visió inclusiva de la llengua i de la cultura cata-
lana, perquè si la donem exclusiva anirem perdent capa-
citat de penetració social. Com a empreses hem de gua-
nyar en eficiència, precisament perquè volem ser i volem
continuar mantenint el servei públic. I la pitjor manera de
defensar el servei públic és que sigui ineficient des del
punt de vista econòmic o empresarial. I això voldrà dir que
haurem de prendre decisions complicades –i en alguns
casos doloroses– però, evidentment, si no fem les trans-
formacions que són necessàries en aquest àmbit, acaba-
rem morint perquè serem una relíquia del passat, d’un pas-
sat que la societat ja no voldrà i, per tant, d’un model d’em-
presa que la societat ja no voldrà, d’uns costos econòmics
que la societat no estarà disposada a mantenir, etc. 

Crec que també hem de fer un esforç, i aquí m’agrada-
ria que gent com vostès ens ajudessin a defensar la sin-
gularitat de la Corporació. Si Catalunya vol continuar te-
nint una societat cohesionada, si Catalunya vol continu-
ar tenint una economia competitiva, si Catalunya vol con-
tinuar tenint una llengua pròpia, si Catalunya vol conti-
nuar tenint totes aquestes coses, en l’àmbit dels mitjans,
això avui per avui només ho poden garantir els mitjans
públics, perquè les condicions de mercat no han permès
encara que els privats ho facin. He posat una sèrie de
premisses: si volem tot això. Si no ho volem evidentment
no ho hem de fer. Però certs debats sobre públic i privat
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a Espanya o a Europa, quan els portem a la realitat de
Catalunya hem de matisar-los, hem de matisar-los, per-
què si els importem exactament com es fan, evidentment
empreses com les nostres no tenen espai.

I l’última cosa: hem de convèncer, ens hem de convèncer
de la importància del sector audiovisual, en particular, i
del sector cultural, en general, per tenir un model econò-
mic madur. Jo estic personalment una mica preocupat
perquè tinc la sensació que no estem aprofitant aquesta
crisi per a una cosa que sempre dèiem, que és que hem
de canviar el model econòmic, perquè tenim un model
econòmic massa fonamentat en la construcció, massa fo-
namentat en la mà d’obra barata, massa fonamentat en el
turisme. Això no vol dir que n’haguem de prescindir, pe-
rò em sembla que tots coincidim en el fet que tenien mas-
sa pes, com s’ha vist en el moment de crisi. 

Quan diem que volem canviar de model econòmic, que
volem fer a Catalunya, una economia competitiva, una
economia internacionalitzada, una economia capaç de re-
sistir millor en innovació, etc., o tenim sector audiovisual
fort o és molt difícil. Ho estem fent, per exemple, en l’àm-
bit biomèdic. Perfecte! Ho hem fet en àmbits com el dis-
seny. Tenim l’oportunitat de fer-ho en l’àmbit audiovisual,
tenim gent aquí, tenim gent, tenim gent que sap fer-ho. Te-
nim gent que és innovadora, que s’ha inventat negocis i
que ara els lideren mundialment en l’àmbit de la comuni-
cació. I no faré només una al·lusió personal –i no per res
més sinó perquè és veritat–, el senyor Jaume Roures, que
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evidentment és fruit del seu esforç personal, però una part
d’aquest esforç personal el va començar a fer a Televisió
de Catalunya. I literalment es va inventar un negoci que no
existia, que és la compra de drets televisius i la seva con-
versió en un mercat de futurs, no només en un mercat si-
nó en un mercat de futurs, amb tota una lògica d’explota-
ció totalment diferent de la que s’havia tingut abans.
Aquesta empresa, amb seu a Barcelona, amb el cervell a
Catalunya, és líder mundial en aquest àmbit. No és líder
català o espanyol, en l’àmbit de la gestió dels drets es-
portius televisius com a mercat de futurs és líder mundial.
Són aquests tipus d’activitats econòmiques les que em
sembla que ens poden ajudar a fer una economia madu-
ra. Per fer-ho, lògicament, necessitem l’ajuda de tothom, i
no ens fa mal dir-ho. I també venim aquí a demanar-los, en
allò que els convenci, la seva ajuda. Per què? Perquè ne-
cessitem saber què vol la societat de nosaltres, gent com
vostès, que no s’enfadi ningú però tenim un coneixement
bastant profund sobre què vol la política de nosaltres. I
està bé, i ha de ser així, i gràcies a Déu estem sota con-
trol parlamentari i hem d’anar a passar comptes i n’estem
contents i això ens fa tenir bones pràctiques empresarials,
etc. Però necessitem també saber què vol la resta de la
societat. És evident que els polítics canalitzen bona part
de les demandes del conjunt de la societat, però també
ens agradaria tenir-les directament de la societat.

Moltes gràcies i mil disculpes perquè m’he allargat mol-
tíssim. 
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Enrico Giovannini
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Barcelona, 27 de abril de 2009
_________________

Measuring Society’s Progress:
A key issue for policy making and democratic gover-
nance

1. Introduction

“We have used GDP to determine wrongfully what is in
fact the state of well-being of a country, it does not give
any indication of the well-being of society, it does not
measure the health of the environment, it does not meas-
ure the psychological well-being of our citizens, it does
not measure the vitality of our community, and so on.
What I want to say is that GDP is necessary but inade-
quate, and we need to develop additional indices that
would tell a more comprehensive, a more holistic story
about how human society is progressing. In fact we need
to know what are the ways in which we are developing
the non-materialist and economic side. The human be-
ing has two needs, the needs of the body and the needs
of the mind, and what we have focused on so far is most-
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ly the body, perhaps only the body. So, it’s a paradigm
shift that we need to make”. This strong and clear mes-
sage was given by Lyonpyo Jigmi y Thinley, the current
Prime Minister of Bhutan, to the participants in the sec-
ond OECD World Forum on “Statistics, Knowledge and
Policy”. He also added that economists and statisticians
have significantly contributed to destroy our world when
they invented the Gross Domestic Product, which has be-
come since then the main driver of policy making. “But
now”, he argued, “they have the possibility to repair their
mistake by developing new measures of societal
progress”.    

This position is not isolated to the academic world, but
exists also in the political arena and especially among
non-governmental organisations (NGOs). Moreover, the
number of scientific papers dedicated to the measure-
ment of well-being and happiness has grown rapidly over
the last decade. The number of indicators developed
around the world to measure phenomena other than
GDP, or to integrate GDP and other dimensions of per-
sonal and social life, is huge. Concepts like “sustainable
development”, which emphasises the trade-offs between
the well-being of current generations and that of future
generations, are more and more used to build policy-
oriented frameworks.   

Can we thus say that we already live in the “beyond GDP”
world? Not at all, and the current economic crisis, as well
as the huge number of people who still suffer because of
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hunger and the inability to meet basic needs, reminds all
of us how the economic conditions of a society are fun-
damental for people’s well-being. But at the same time,
well-being and societal progress also depend on many
other factors. International organisations and political
leaders have recently taken interesting positions to move
this agenda forward. Official statisticians are, however,
still very prudent to move towards new measurement
frameworks (for example, those based on subjective
well-being), although a lot of work is already being done
on specific aspects (such as multidimensional poverty or
environmental statistics). 

The aim of this paper is to argue that measuring societal
progress, in all its dimensions, is a “must” for the func-
tioning of a modern democracy and for the conduct of
balanced policy making. It is also a “must” to sustain the
role of national statistical offices and endure their future
in a fast changing world.

2. The state of official statistics: achievements and
challenges

Although some national statistical offices have more than
one century of history, we have to recognise that what we
call “official statistics” is a relatively recent development
and that it is only after World War II, with the creation of
the Bretton Woods institutions, that statistics have be-
come a widely recognised tool to underpin public poli-
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cies and a truly internationally co-ordinated effort. In spite
of this relatively short history, the results achieved by of-
ficial statistics are quite impressive: internationally
agreed statistical standards have been developed
thanks to the collaboration of national and international
statisticians, including academic experts; principles and
codes of conduct, including those concerning ethical as-
pects of the work of statisticians, have been developed
and recognised in international declarations and natio -
nal legislations; the amount of official statistics dissemi-
nated every year is huge and the attention paid to statis-
tical releases by media, economists, economic analysts
and policy makers is very high. 

So, looking at these achievements, one should simply
conclude that official statistics is in very good shape and
its influence on the functioning of our economies and so-
cieties is higher than ever. But at the same time there are
some worrying signals to take into account:

• the amount of resources allocated by governments to
official statistics is declining in real terms in almost all
OECD countries and the heads of national statistical of-
fices (NSOs) report a growing difficulty in convincing
relevant decision makers to allocate resources to offi-
cial statistics. Given the need to maintain the current
statistics, this difficulty is limiting the NSOs’ capacity to
undertake new initiatives;  

• in developing countries, where official statistics are still
lacking in terms of quantity and quality, it is very difficult
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to convince policy makers to invest resources in this ac-
tivity. Notwithstanding the efforts made by international
organisations and donors, most developing countries
are still trying to develop fundamental statistical tools,
such as population censuses, macroeconomic statistics,
labour force surveys, consumer prices indices, etc.;

• the role of private sources (i.e. research institutes who
are not part of national statistical systems, market re-
search organisations, non-governmental organisations,
large companies and banks) is growing in terms both of
supply of data and public recognition by media and
other opinion leaders. Thanks to the development of
statistical methods, computer power and the Internet, it
is easier than ever to compile statistical data using ad-
ministrative information (such as sales, use of credit
cards, balance sheets of businesses, etc.), running
opinion polls or reusing data produced by others to
compile “second level” statistics (such as composite
indicators); 

• trust in official statistics is quite low in several countries
with longstanding statistical traditions. Differences in
trust in official statistics seems linked both to specific
events that have affected the situation in particular cas-
es (for example, the euro changeover in some Euro-
pean countries), and to cultural and political factors (for
example, the influence that non-democratic political
regimes has on official statistics);

• although statistical methods are widely used in several
disciplines and in most professions, representing a
necessary tool for all scientific and socio-economic re-
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search, university professors report a growing difficul-
ty to make statistical courses attractive to students, be-
side what is strictly required to obtain degrees;

• heads of human resources management of NSOs also
report a growing difficulty to attract young people, not
simply because of a declining competitiveness in terms
of salary relative to the private sector, but also due to
the static and bureaucratic image that some NSOs pro-
ject outside, especially to new generations.                

Of course, all these difficulties could be explained by
specific causes or country-specific events, but one could
also argue that, if statistics are more popular than ever,
both in terms of data and methodology, official statistics
are suffering from a more fundamental problem. In prac-
tice, they are not being recognised by society as a fun-
damental tool for the functioning of a democracy in the in-
formation age, and therefore are not supported by ap-
propriate budget allocations and do not appear as an at-
tractive choice for new generations. In other words, one
could say that all these worries should be taken as early
signs of a possible downturn in the cycle of official sta-
tistics, after fifty years of great development.  

3. The value added of official statistics: where does it
come from? 

According to “business administration” textbooks, when
your company is not going well you should carefully look



1 See http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/bur/2008/25.e.pdf. 

at where your “core business” is, where the value added
comes from and then focus your investments on those
areas that can make your company stronger. Surprising-
ly enough, economic statisticians, and especially nation-
al accountants, have developed methods to estimate the
value added of almost all economic activities, except for
official statistics. A recent survey carried out on 28 coun-
tries1 indicated that the most frequently used output indi-
cators include: number of publications (or number of re-
leases); number of publication copies sent to subscribers;
number of visits to the Internet page; number of indica-
tors accessible in the Internet databases; number of ta-
bles viewed in the Internet databases; number of pre-
sentations at conferences and seminars; number of me-
dia quotations. Many NSOs also try to measure the qua-
lity of output with quantitative indicators (punctuality of
releases, number of errors discovered in published in-
formation, revisions in statistical database, etc.) or user’s
satisfaction surveys. 

Of course, all these measures are very important to mo-
nitor the implementation of the work programme and the
usage of statistics, but can we really say that they are
good measures of output and/or value added of official
statistics? If we look at the statistical standards deve-
loped to measure economic activities, we find that: 
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2 It is part of Section L, Division 75 “Public Administration and De-
fence”, Group 7511 “Administration of the State and the econom-
ic and social policy of the community”, which includes “adminis-
tration and operation of overall economic and social planning and
statistical services at the various levels of government”.

3 In particular: “The changes that consumers of services engage the
producers to bring about can take a variety of different forms such
as: (a) changes in the condition of the consumer’s goods: the pro-
ducer works directly on goods owned by the consumer by trans-
porting, cleaning, repairing or otherwise transforming them; (b)
changes in the physical condition of persons: the producer trans-
ports the persons, provides them with accommodation, provides
them with medical or surgical treatments, improves their appear-
ance, etc.; (c) changes in the mental condition of persons: the pro-
ducer provides education, information, advice, entertainment or
similar services in a face to face manner”.

• according to the International Standard Industry Clas-
sification (ISIC Rev.1), the production of official statis-
tics is a non-market service2;

• according to the 1993 System of National Accounts,
services are the result of a production activity that
changes the conditions of the consuming units3; 

• according to Atkinson (2005), “the output of the go-
vernment sector should in principle be measured in a
way that is adjusted for quality, taking into account of
the attributable incremental contribution of the service
to the outcome”. 
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4 As reported by Wikipedia, the Oxford English Dictionary defines
“knowledge” variously as: (i) expertise, and skills acquired by a
person through experience or education; the theoretical or practi-
cal understanding of a subject, (ii) what is known in a particular
field or in total; facts and information or (iii) awareness or familia-
rity gained by experience of a fact or situation. 

Consequently, what should be the final outcome of official
statistics, considering what the SNA says? “Knowledge”
seems to be the answer: knowledge of economic, social
and environmental phenomena4. If a person starts out
knowing nothing about a particular issue, but then looks
at the relevant statistics, should s/he not become more
knowledgeable (to a certain extent) about that subject? 

We could conclude, therefore, that the value added of of-
ficial statistics (VAS) is linked to what the actual (not the
potential) users know about the facts that are relevant to
them in making their decisions. As such, from a collective
point of view this value can change according to two fac-
tors: the size of the audience (i.e. the number of people
who know official statistics, N); the quantity of official sta-
tistics (QS) actually included in the information sets rele-
vant for each individual’s decisions: 

VAS = N * QS [1]

If only a small group of people is aware of official statis-
tics, the probability of society using them to make deci-
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sions is relatively small. On the other hand, if everybody
knows about official figures, but individuals do not actu-
ally use them when making decisions, their value added
will be minimal. At the same time, QS can depend on se-
veral factors, such as:

• the total amount of official statistics that reaches a
generic user (QSR). This amount depends on two ele-
ments: 

QSR = QSA * MF  [2]

• where QSA represents the total statistical information
produced by the official source and the role played by
media (MF), which can emphasise or reduce the actu-
al amount of information communicated to the generic
user; 

• the relevance of the official statistics communicated to
the user (RS); 

• the trust that individuals have in official statistics (TS);
• the individuals’ “numeracy” (i.e. the ability to reason

with numbers and other mathematical concepts, NL). 

We could then write the following expression: 

VAS = N * [(QSA * MF) * RS * TS * NL]   [3]
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5 These data were collected in 2007 by the European Commission
(Eurobarometer) at the OECD’s request in preparation for the se-
cond OECD World Forum on “Statistics, Knowledge and Policy”
(www.oecd.org/oecdworldforum). 

6 Similar figures have been obtained by Curtin (2007) for the United
States.

3. Some “megatrends”

Of course, it is extremely difficult to quantify the different
elements that enter into the equation [3]. However, some
sparse evidence exists. For example, as described in
Giovannini (2007):

• 69% of European citizens believe that it is necessary to
know key economic data (such as GDP, unemployment
rate, inflation rate, etc.)5, but 53% of European citizens
do not have even a vague idea of what the GDP growth
rate is in their country and only 8% know the correct fi-
gure6;

• 45% of Europeans tend not to trust official statistics,
while 46% tend to trust them; 

• in the United States, the most common source of infor-
mation on official figures is TV (78%), followed by news-
papers (58%), Internet (37%), radio (34%), family/work-
ing networks (34%) and magazines (14%). The five
main TV networks quite frequently report data on the
unemployment rate (83% of cases on average), but
much less frequently data on GDP growth (46%) or in-
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7 “If we presume that the 27 papers with the largest circulations all
had access to the wire reports, the lack of complete coverage
would be an active decision of the newspaper to not carry the re-
port. It was likely to reflect a judgement about the newsworthiness
of the latest figures given their subscribers’ interests. There was a
tendency for newspapers to more frequently report the latest offi-
cial figures when it represented an unfavourable development,
which may reflect the greater importance people place on the in-
formation content of ‘bad’ news” (Curtin, 2007)

flation rate (35%). Looking at the 27 most popular news-
papers, on average they covered just 39% of the official
reports on GDP, 53% of those concerning CPI and 52%
of those announcing the official unemployment rate7;

• finally, when disseminating US economic data, Associa-
ted Press and United Press International (the most po-
pular wire services) typically do not mention specific
source agencies in their releases. This approach has a
clear impact on the “brand name” of the source: 23% of
Americans have never heard of official unemployment
data or the source agency; the comparable figures are
34% for CPI and 40% for GDP.

How can we interpret these figures? If we believe that the
role of official statisticians is just to inform policy makers,
then they should not be considered relevant. Yet if we be-
lieve that the value added of statistics depend on the ele-
ments summarised in the previous section, then we
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should be quite worried. Of course, the role and the image
of official statistics is not independent from the changes
that are happening in society. In this respect, the follow-
ing four “megatrends” appear particularly relevant in dis-
cussing the state and the future directions of official sta-
tistics. 

3.1 Beyond materialism 

Statisticians have always adapted their measurement
systems to the changes observed in the economy and
society. Of course, all measurement systems rely on a
particular theory. What we use today to measure eco-
nomic systems relies on the Keynesian theory and its
translation into the neoclassical framework. Importantly,
we should not forget that such a theory was developed in
response to a large economic and social crisis in the
1930s, and that for several years the main users of na-
tional accounts have been economic ministries and cen-
tral banks, i.e. the authorities in charge of macroeco-
nomic management. 

We have to recognise that over the last decade, both in
developed and developing countries, people’s attention
has been shifting from purely economic issues to other
dimensions of well-being. For example, at the second
OECD World Forum on “Statistics, Knowledge and Poli-
cy”, held on July 2007 in Istanbul, one of the main ses-
sions was devoted to the question “What is progress?”



8 Of course, one could argue that the current economic crisis will
block this process, refocusing the attention on economic issues.
This is very complicated issue and we will come back on it in the fi-
nal section of this paper.

and representatives from several countries, as well as
from international organisations, said that in all societies
the need to go “beyond GDP” as a measure of success
of a community (a country, a region, etc.) is extremely
clear. Without forgetting the huge number of people who
still suffer because of material deprivation and the inabi-
lity to satisfy their basic needs, it was recognised that the
demand for non-material aspects of personal and socie-
tal well-being is emerging everywhere. The growing num-
ber of scientific papers devoted to studying and meas-
uring well-being, multidimensional poverty, social exclu-
sion and happiness, as well as the growing number of
initiatives launched at national and sub-national levels to
assess economic, social and environmental trends clear-
ly show how attentive our societies are becoming to the
non-material aspects of life8.  

3.2 Globalisation 

Globalisation is fostering the demand for internationally
comparable statistics, as well as for national data. This de-
mand is focused on very timely data, with a detailed sec-
toral and geographical breakdown and it is mainly coming
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from multinationals and international investors who have
to make decisions about the re-location of production
processes or the investment of available funds, to decide
where are the most dynamic markets, the most skilled
workers, etc. National statistical systems have great diffi-
culty in dealing with the challenges arising from globali-
sation. Legal constraints prevent them from exchanging
data across national borders and this reduces the accu-
racy of some statistics, making them less meaningful. Pro-
tection of privacy also obliges national statistical offices
(NSOs) to reduce the sectoral and geographical detail of
data concerning businesses.

These limitations are stimulating the production of statistics
using alternative sources: large databases containing da-
ta about millions of businesses’ balance sheets have been
built by private companies; Gallup has developed a World
Poll to derive data on subjective well-being and other phe-
nomena not measured by statistical offices; some interna-
tional organisations are promoting the development of
world surveys, instead of using data collected at national
level; large foundations have invested huge amounts of
money to establish networks aimed at collecting data that
should be produced by national statistical systems.   

3.3 Trust and mistrust

A declining trust (measured through surveys on people’s
subjective perceptions) vis-à-vis both people and insti-



tutions, including governments and media, has been re-
gistered in several countries. New generations seem to
pay more attention to non-governmental organisations,
bloggers and other “new” opinion leaders than they pay
to the classical ones. The use of social networks to dis-
seminate information about actual misbehaviours of
multinationals, politicians and other “powers”, and also
to do propaganda or circulate false information, is mak-
ing people more suspicious than ever about any type in-
formation, especially that labelled as “official”.  

The use of web 2.0 technologies should theoretically
strengthen the role of “communities” in checking the
quality of information disseminated on the Internet and
build what has been called “the wisdom of crowds”. Un-
fortunately the reality demonstrates that the quality con-
trol carried out by ordinary people on the information
available on popular platforms is quite weak and the role
of “experts” in cleaning them is still extremely important.
However, web 2.0 tools enhanced people’s impression
that the “bottom-up” approach to the production of infor-
mation is as successful as the classical “top-down” ap-
proach. 

3.4 A growing number of “agents”

The size of the so called “third sector”, which includes
non-governmental organisations, registered a huge in-
crease in all countries. In some countries the fragmenta-
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tion of trade unions and business associations into small
interest groups, fighting with each other, is a well known
reality. New technologies have given voice to an un-
precedented number of people and institutions, ready to
take positions on almost everything and competing for
space in classical media sources (such as newspapers).

As we argued above, the success of statistics pushed
several organisations to produce and disseminate their
own data and indicators. In several cases reports dis-
seminated by NGOs and other private organisations use
official statistics, but in other cases they buy the servic-
es of private firms or research institutes to produce data
that differ from the official ones.  Particularly interesting is
the proliferation of composite indicators to produce rank-
ings of countries/regions/cities highly appreciated by me-
dia. According to a recent UNDP report, the number of
composite indicators available around the world to mon-
itor country’s performances is growing year after year
(around 160 in 2007). 

Media love quoting data and people are bombarded by
them every day, while politicians use contradictory data
just to support their positions. As citizens are not able to
distinguish between high quality and low quality data
they may get the impression of a “statistical cacophony”
and so they tend to become sceptical about any data.
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Figure 1 – Trust in official statistics and trust in national
governments in European countries (April 2007)

3.5 Consequences for official statistics

The abovementioned elements should lead official sta-
tisticians to focus the production of statistics on issues
relevant for people’s current and future life (and related
policy making), to extend the production chain to include
actions aimed at maximising the impact of statistics on
public knowledge and to find new ways of collaborating
with emerging “powers”. In practice, this should require:

– more investments on new measurement frameworks
that better correspond to policy and people’s priorities.
For example, as pointed out in Lehola (2007), “lessons
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from biological and. In particular, medical sciences
have demonstrated that major breakthroughs and scien-
tific applications are usually made through the robust
inspection and analysis of microdata. However much
of the Fundamental Principles for Official Statistics up-
holds the right to confidentiality of microdata. The form
now required for advances runs the risk of violating, or
generating a perception of violation of, confidentiality”.
Statistical offices have to be able to generate synergies
and collaborative efforts with other research centres, to
benefit from their pioneering work and consolidate it in
a better structured and internationally comparable
framework; 

– more investments on communication: as Prof. J. Ridge-
way recently said, the difference between dissemina-
tion and communication is similar to the difference be-
tween a farmer walking on a field and distributing
seeds, and making a baby. In the latter case you need
some interaction, absent in the former one. Communi-
cating statistics does not simply mean using fancy soft-
ware to disseminate statistics or building a colourful
web site; communication is a two-way process and
statisticians have to find ways to engage people in dis-
cussing the figures disseminated, but also convince
them of the relevance of the data;

– more investments on statistical literacy: very often this
activity is left to statistical societies, while it should rep-
resent a key investment of national statistical offices to
maximize the value added of official statistics. Espe-
cially important would be investments in the statistical



literacy of new generations. Co-operations with vendors
of PC-games and companies supporting social net-
working would be an interesting means of injecting
some statistical information into the platforms used by
millions of kids all over the world. Involvement of school
teachers, as well as university professors, in the use of
statistics to describe the world in which people live
would be extremely valuable. Foundations should be
approached to support these programs;

– development of new ways to feed media with statistical
information. Statistical offices mainly speak to media
through press releases, as it was twenty years ago
when press releases were designed to mainly inform
policy makers and analysts: in fact, they start by pro-
viding aggregate figures (for example the general in-
dex of industrial production) and then some break-
downs. Of course such a format does not have any at-
traction for the layman, while different formats could at-
tract more attention (for example, the focus on the top
five best and the five worst performer sectors of eco-
nomic activity would attract more attention when the in-
dustrial production indexes are published);

– better engagement of non-governmental organisations.
In several countries NGOs play a very important role in
influencing public opinion and are perceived as trustful
organisations. Engaging NGOs in the design of statis-
tical surveys, as well as in the dissemination of relevant
data may reinforce the relevance of statistical products
and improve the image of statistical offices.   

94



4. Statistics, citizenry and democracy

For many years, policy makers and other relevant deci-
sion makers (i.e. businessmen and representatives of
NGOs, media experts, etc.) were considered “the” users
of statistics, while the layman was considered to be main-
ly interested in “curious” data. Of course, nobody dis-
agreed on the social function played by statistics to keep
policy makers accountable, but statistics were seen as
an input into the media’s watchdog job and not some-
thing in which citizens were really interested. The above-
mentioned transformations in society are leading to a
change in this approach. For example, according to a
survey conducted in 2007 on the citizens of 27 European
countries, almost 70% think that it is necessary to know
key economic indicators. Unfortunately, when asked
about the growth rate of GDP, or unemployment and in-
flation rates only a very small fraction of the population
are able to indicate roughly correct values for these sta-
tistics (e.g. 8% for GDP). 

Should we be worried because of these results? Al-
though a lot of economic models assume a full rationa-
lity of economic agents (including consumers = citi-
zens), other models have been developed where the as-
sumption of full rationality is abandoned. As noted by
Curtin, “more recent theoretical advances have empha-
sised two departures from the standard model. First,
rather than simultaneously, information updating occurs
in a staggered pattern across individuals and over time.
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People make decisions about whether to update infor-
mation depending on the costs of acquiring, process-
ing, and interpreting new information compared with the
potential benefits of the new information. … While there
is no universal standard to judge whether the current
costs and expected benefits warrant updating econo-
mic information, it is nonetheless more likely when the
inflation or unemployment rate is high and variable rather
than low and stable. These data were collected when
unemployment, inflation, and economic growth were re-
latively favourable and stable, which would imply little
need for updating”. 

The second modification is that the same information can
be relevant for some people and not for another group,
and this relevance may change over time. “Being rele-
vant” means that a particular piece of information is
needed to take a decision (looking for a job, voting, etc.).
“Indeed, rather than economy-wide information, it is more
likely that local information is more appropriate. Local un-
employment rates for jobs that individuals are qualified for
are more important than national unemployment rates,
and people that consume a greater proportion of their in-
comes on certain products or services would naturally
view the potential benefits of information on those pro-
ducts or services greater than information on overall in-
flation. The implication of the primacy of these more spe-
cific information needs increases the importance of what
economists call ‘private’ compared with ‘public’ informa-
tion” (Curtin, 2007). 
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This consideration is indeed true if we look at individuals
as economic agents. Of course, each individual (a con-
sumer or a producer) faces, by definition, a “local” mar-
ket and therefore is more interested in the information
concerning that particular market. However the situation
changes if we look at the individual as a “voter”, because
in this case the person should have a direct interest in
knowing about the overall outcomes of policies. As dis-
cussed in Giovannini (2007a), “public choice” models
based on game theory conclude that: 

• a higher probability of observing the policy outcomes
through reliable and independent statistics narrows
welfare losses needed to give the right incentives to the
incumbent politicians for examining projects and en-
larges the range of examined policies. This suggests
that it is in the interest of the citizens to know the eco-
nomic, social and environmental conditions of their
country. 

• Elections are not an appropriate “stick and carrots”
mechanism to enforce an effective political process. In-
formation, instead, plays the main role. As long as in-
dicators about concrete actions and achieved results
are a correct measure of policy and are properly pub-
licised, they may help society to achieve better goals
with less resources.             

In other words, knowledge about statistical indicators
about policies’ outcomes allows for a shift from a game
with incomplete information to one with complete
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(shared) information and this has a relevant impact on
the way in which democratic societies work: in fact, in the
Nash-Bayesian equilibrium position, a Pareto improve-
ment would appear because of the better definition of in-
centive constraints and the higher ability that the voter
would have to influence the politician. This means that,
even for day-by-day decisions, consumers do not need
to be aware of all economic and social data. Nonethe-
less, as participants in the democratic game they should
be very much interested in them. 

Notwithstanding the conclusions of these models, recent
psychological research proposes a quite different way of
looking at these issues, particularly regarding the be-
haviour of voters and politicians. For example, in his book
“The Political Brain”, D. Westen concludes that the pro-
portion of people who make their voting decisions based
on facts and evidence is not only a minority, but that they
suffer from a particular brain disease - like those who are
not fully able to integrate and manage in a balanced way
their feelings and rational considerations. Looking at the
way in which the brain of a sample of American citizens
reacts to images and speeches given by various politi-
cians during electoral campaigns, Westen argues that
these results confirm the view expressed by D. Hume,
who said that “reason is, and ought only to be, the slave
of the passions”. 



9 As reported by W. Shapiro (see http://content.usatoday.com/top-
ics/topic/Kennedy-esque), “when the eloquent Adlai Stevenson was
running for president against Dwight Eisenhower, a woman gushed
to the Democratic candidate after a rally, ‘Every thinking person will
be voting for you.’ Stevenson supposedly replied: ‘Madam, that is
not enough. I need a majority.’

5. About the relevance of statistics

If we believe in models based on some form of rationality9,
statisticians should make their best effort to produce the
most relevant statistics and communicate them to the max-
imum possible number of people (not just to policy mak-
ers). If we instead believe in the irrationality of people, the
need to produce relevant data and communicate them in
an appropriate way becomes even more important. In
other words, if we accept that the value added of statistics
comes from “knowledge” (built both on rational thinking
and on less rational beliefs), official statisticians cannot
look at themselves as pure “information providers”, but
they have to become “knowledge builders”. 

All quality frameworks for statistics developed by NSOs
and international organisations recognise “relevance” as
one of the fundamental dimensions of quality, but who
decides about the priorities of a statistical agency (which
data have to be produced, which surveys have to be
conducted) and how these decisions are taken? What
happens when statistical budgets are cut? Almost all sta-
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tistical offices have developed tools to consult users
about priorities, as well as to measure satisfaction with
existing products. In developed countries an annual sta-
tistical programme of work (listing the areas of work, the
surveys to be carried out or the variables to be collected)
is normally endorsed by the Parliament or by the Go-
vernment. During the preparation of the programme on-
going and/or ad-hoc meetings are organised with main
governmental and non-governmental users (i.e. repre-
sentatives of national ministries, local authorities, trade
unions and business associations, NGOs, media, etc.).
The extent to which the requests expressed by these
users are incorporated in the final programme depends
on national legislations and the way in which the statisti-
cal system is organised. 

The discussion about the relative importance of requests
coming from government and from other parts of the so-
ciety was very heated during the 1980s in the United
Kingdom. A similar discussion took place in 1997, when
the European Council was preparing the European Sta-
tistical Law and the article about Community Statistics in
the Amsterdam Treaty. In fact, the Treaty (and therefore
the Statistical Law) clearly references the needs of Euro-
pean policies, while failing to mention anything about ci-
tizens’ information needs or the democratic function that
statistical data play in the overall democratic governance. 

This approach to Community Statistics (i.e. those neces-
sary to Community Policies) is extremely important in the
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orientation of overall national statistical programmes of Eu-
ropean countries. Over the last 15 years the number of Eu-
ropean regulations which establish statistical reporting
obligations on Member States grew in an unprecedented
way. According to some European chief statisticians, 70-
80% of the work of their offices is now determined by Eu-
ropean legislations: in a phase of declining resources pro-
vided to NSOs by national public authorities, this evolution
has produced in some countries a significant cut in all
those activities not required by European legislations. More
limited resources available for “nationally driven” activities
may also lead to less attention to emerging phenomena
and to statistics for local communities, which are more cost-
ly than those aimed at measuring already well defined phe-
nomena or designed for less detailed geographical areas. 

Finally, the fact that some statistics are used for adminis-
trative purposes (for example, to distribute resources to
regions or ministries, to establish penalties on those who
do not reach agreed targets or exceed ceilings, etc.)
obliges official statisticians to minimise changes in me-
thods that could lead to revisions or a break in time se-
ries, often perceived as signs of inaccuracy of previous-
ly disseminated data. On the other hand, official statisti-
cians are subject to strong pressures to deliver very time-
ly data, but users tend to overlook the usual trade-off be-
tween timeliness and accuracy, and therefore criticise
when revisions are published, forgetting that producing
statistics is not about publishing “true” figures, but the
“best possible” estimates at a particular point in time. 
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Of course, non-official statisticians are not subject to the
same pressures. They can easily publish data based on
small samples (media normally do not pay attention to
their accuracy). They never revise their data and can
easily cover new phenomena, as they do not have any
obligation to disseminate consistent time series. There-
fore, at least in some subject-matter domains, they ap-
pear to the public opinion more relevant and timely than
official statisticians. 

We should then conclude that, no matter what tools are
used to identify the wide range of user’s needs, relevance
of official statistics is a “must” and (together with inde-
pendence from political influences) could  ultimately de-
termine the future of statistical organisations, perhaps
more than other quality dimensions. This is an even more
important challenge for international organisations.

6. Measuring the progress of societies

6.1 The Istanbul Declaration

From what was described above, it is quite clear that of-
ficial statisticians can strengthen their role in all modern
societies (no matter what level of economic develop-
ment) by contributing to provide answers of fundamental
questions that we, as society, seem currently unable to
answer, such as: “is life getting better”? and “is our socie-
ty making progress?”. In June 2007, three years after its
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1st World Forum on “Statistics, Knowledge and Policy”
held in Italy, the OECD, in collaboration with other inter-
national organisations, ran the 2nd World Forum in Istan-
bul on “Measuring and Fostering the Progress of Soci-
eties”. Some 1200 people, from over 130 countries at-
tended. Presidents and ministers mixed with civil socie-
ty leaders, captains of industry met the heads of charita-
ble foundations and leading academics. They all shared
a common interest in wanting to develop better measures
of how the world is progressing. 

The conference led to the Istanbul Declaration, signed
by the European Commission, the Organisation of the Is-
lamic Countries, the OECD, the United Nations, the Or-
ganisation of the Islamic Conference, the United Nations
Development Programme, UNICEF, UNESCO, the Unit-
ed Nations Fund for Partnership, the World Bank, and
several other organisations.  The Declaration states that
“a culture of evidence-based decision making has to be
promoted at all levels of government, to increase the
welfare of societies”. Moreover, the institutions who
signed affirm their “commitment to measuring and fos-
tering the progress of societies” in all their dimensions
and to supporting initiatives at the country level and to
“urge statistical offices, public and private organisations,
and academic experts to work alongside representatives
of their communities to produce high-quality, facts-
based information that can be used by all of society to
form a shared view of societal well-being and its evolu-
tion over time”. 
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The Declaration also calls for action to identify what
“progress” means in the 21st century and to stimulate in-
ternational debate, based on solid statistical data and in-
dicators, on both global issues of societal progress and
how societies compare. Finally, the Declaration calls for
actions to:

• Encourage communities to consider for themselves
what “progress” means in the 21st century.

• Share best practices on the measurement of societal
progress and increase the awareness of the need to do
so using sound and reliable methodologies.

• Stimulate international debate, based on solid statistical
data and indicators, on both global issues of societal
progress and comparisons of such progress.

• Produce a broader, shared, public understanding of
changing conditions, while highlighting areas of signi-
ficant change or inadequate knowledge.

• Advocate appropriate investment in building statistical
capacity, especially in developing countries, to improve
the availability of data and indicators needed to guide
development programs and report on progress toward
international goals, such as the Millennium Develop-
ment Goals.

The World Forum participants shared the view that the
world needs leadership in this area and encouraged the
OECD to begin a Global Project on “Measuring the
progress of societies” in collaboration with others (see
below). 



10 Chaired by Stiglitz and with Amartya Sen as Chair Adviser and
Jean-Paul Fitoussi as Coordinator, the Commission includes the

6.2 A world movement

As the OECD World Forums, as well as the investigations
recently carried out on this issue, have demonstrated, the
number of initiatives launched around the world to meas-
ure progress/well-being/sustainable development of
countries and local communities is simply amazing. The
US-based Community Indicators Consortium, the French
Forum for other indicators of wealth (FAIR), the Latin
American initiative Como Vamos, the Italian network Sbi-
lanciamoci, the UK initiative on the measurement of well-
being of local communities, the experiences promoted by
the Council of Europe for the measurement of well-being
of local communities with the involvement of citizens, the
reports promoted by the Australian and Irish statistical of-
fices on measuring the progress of their societies, the
State of USA and Canadian Index of Well-Being initiatives,
the more recent activities carried out in South Africa, Hun-
gary and Mexico to establish roundtables to measure
progress are just few examples of a growing movement.

More recently, the French President Nicolas Sarkozy has
established a Commission on the “measurement of eco-
nomic performance and social progress”. Led by Prof. J.
Stiglitz and participated in by four other Nobel Laureates
and well-known experts from all over the world
(http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr)10, the Commission is

105



following members: Bina Agarwal (India), Kenneth Arrow (USA),
Anthony B. Atkinson (UK), François Bourguignon (France), Jean-
Philippe Cotis (France), Angus Deaton (USA), Kemal Dervis
(UNDP), Heiner Flassbeck (UNCTAD), Marc Fleurbaey (France),
Nancy Folbre (USA), Jean Gadrey (France), Enrico Giovannini
(OECD), Roger Guesnerie (France), Geoffrey Heal (USA), James
Heckman (USA), Claude Henry (France), Daniel Kahneman
(USA), Alan B. Krueger (USA), Justin Lin (World Bank), Andrew J.
Oswald (UK), Robert D. Putnam (USA), Nick Stern (UK), Cass
Sunstein (USA), Philippe Weil (France).

11 See the “Issues paper” available on the Commission’s web site. 

addressing the limitations of current statistical frame-
works (for example, national accounts) to provide mean-
ingful measures of societal well-being in the short and
long term, and is developing research work to overcome
such limitations. The Commission will present its final re-
port in April 2009.

The main concern that led President Sarkozy to establish
the Commission was the growing distance between cur-
rent measures of economic performance, in particular
those based on GDP figures, and people’s perceptions
about the quality of their life. “This gap is so large and so
universal that it cannot be explained by reference to mo-
ney illusion and/or to psychological characteristics of hu-
man nature. The issue here is both analytical and politi-
cal, and current statistical systems, which may have
served us well in a not too distant past, are in need of se-
rious revisions”11. To organise its work, the Commission
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selected three main directions of study which correspond
to three of the already identified main causes of diver-
gences between perceptions and measures:

• Classical GDP issues: limits of GDP as an indicator of
socio-economic progress or economic performance
can be addressed by investigating possible extensions
or modifications of the current conceptual framework; 

• Sustainable development and environment: one of the
biggest concerns about current measures of econom-
ic  performance and social progress is related to sus-
tainability and one of the areas where sustainability is
most questioned is the environment; 

• Quality of life: this direction of study covers the meas-
urement of social progress taking into account broad-
er perspectives on well-being, including metrics de-
rived from asking people how they themselves feel. 

One outcome of the Commission’s work will be suggestions
for alternative indicators which may provide a better 
description of economic performance and social progress.
Taking stock of similar work conducted in the past, the
Commission will be cautious about the number of indica-
tors proposed. Here, as elsewhere in economics, there are
trade-offs: a larger number of indicators may better reflect
the diversity of issues and individual situations, but an ex-
cessively large number may provide a confused picture of
the overall situation. On the other hand, a single figure mix-
ing a large number of socio-economic phenomena pro-
vides an inadequate basis for appropriate policy measures.      



12 N. Burnett (UNESCO), P. Cheung (United Nations), D. C. Esty
(Yale University), R. N. Garcia (IMCO), D. Kauffman (World Bank
Institute), J. A. Kurtzam (Kurtzam Group), R. A. Lawson (Capital
University), J. Olaya (Transparency International), R. Layard (Lon-
don School of Economics), H. Rosling (Karolinska Institutet), A.
M. Said Aly (Al-Ahram Centre), Ruut Veenhoven (Erasmus Uni-
versity Rotterdam), S. Young (International Labour Office), D. Far-
rell (McKinsey & Company), Kemal Dervis (UNDP) and Ian Ayres
(Yale Law School).   

In June 2008, the World Economic Forum established a
Global Council on “Benchmarking the progress in socie-
ties”, with the participation of experts from several insti-
tutions12. The OECD Chief Statistician is the chair of the
Council. A first meeting of the Council will take place in
Dubai in November, while a session on this issue will be
scheduled during the January 2009 Davos Forum. 

The foundational document of the Council states that
“capturing and quantifying prosperity and the related
progress in economies and societies is an essential step
in helping governments and civil society to prioritize ac-
tions, policies and strategies … Although economic
growth and competitiveness are key elements towards
assessing societies’ well-being, and tracking progress in
increasing wealth, it has become increasingly clear that
this prosperity does not map out one-to-one to other as-
pects of social progress. Yet, social and political aspects
are equally important. Indeed, there is no universally ac-
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cepted measure of well-being, and there are different and
equally valid definitions of what this concept actually en-
tails”. Four dimensions will be especially considered by
the Council: 

• which metrics are used by the different benchmarking
tools and which are the indicators and indices most
widely used as monitoring and policy instruments at the
national level?

• which are the variables that could complement meas-
ures of income and build a more nuanced and accu-
rate understanding of economic and societal progress?
Can a common definition of well-being, and a common
set of indicators, be agreed upon?

• what can be done to improve statistical capability, com-
parability and reliability of data across countries? 

• how can data be made available to the general public
more effectively in order to promote openness and go-
vernment accountability? Can the foundations and or-
ganisations established to promote statistics literacy
and dissemination to the civil society in a number of
countries be replicated elsewhere? How can their ac-
tions be made more effective?

6.3 The Global Project on 
“Measuring the progress of societies”

In July 2008, the OECD Council officially established the
Global Project on “Measuring the Progress of Societies”.
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The Project exists to foster the development of sets of key
economic, social and environmental indicators to provide
a comprehensive picture of how the well-being of a socie-
ty is evolving. It also seeks to encourage the use of indi-
cator sets to inform and promote evidence-based deci-
sion-making, within and across the public, private and
citizen sectors. The Project is open to all sectors of socie-
ty, building on good practice and innovative research
work.

The initiative aims to assist societies to measure their
progress, by assisting with:

• What to measure? Encouraging discussions about the
what?  To measure progress one needs to know what
it looks like.  Progress undoubtedly means different
things to different societies, and we will encourage and
assist societies to have a dialogue about what progress
means to them.

• How to measure? Working with experts from around
the world the Project will develop a better understand-
ing of how progress can be measured – especially in
emerging and complex areas not yet covered by sta-
tistical standards.  

• Ensuring that the measures are used.  When good
statistics exist, they too often go unnoticed or are mis-
understood by a broad audience. New ICT tools have
the potential to bring dramatic improvements: the Pro-
ject will foster the development of new tools and ap-
proaches to help decision makers and citizens develop



13 Partners: World Bank, The United Nations Development Pro-
gramme, UNICEF, Inter-American Development Bank (IDB),
African Development Bank (AfDB), UN Economic Commission for
Africa (ECA), UN Economic Commission for West Asia (ESCWA),
UN Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ES-
CAP), International Association of Auditor Generals (INTOSAI),
European Commission (EC), Council of Europe (CoE). 

Associates and Sponsors: Korean National Statistical Office
(KOR), Kessler Foundation (ITA), Unicredit Bank (ITA), Institute for
Economic Studies and Analyses (ITA), International Institute for
Sustainable Development (CAN), STATEC (LUX), Boston Founda-
tion (USA), North-Eastern University (USA), Community Indicators
Consortium (USA), Young Foundation (UK), Hewlett Foundation
(USA), Fondation du Devenir (SWI), University of Sienna (ITA), Arab
Institute of Training in Statistics (JOR), Oxfam International (UK),
International Statistical Institute, Joint Research Centre of the Eu-
ropean Commission (JRC), PARIS21, The Lisbon Council, Interna-
tional Society of Quality of Life Studies.

a better knowledge of their society using statistical in-
formation.

The Global Project is quite ambitious, but it still in its ear-
ly stages and much is yet to be decided. It has already
received firm offers of support from international organi-
sations, development banks, academic experts, NGOs
and governments to help take the work forward. The
OECD is now working closely with several organisations
to implement a work programme and deliver specific out-
puts13. The activities of the Project range from training
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14 In particular, the following outputs are envisaged over the next 18
months: Taxonomy of societal progress dimensions linked to exis-
ting proposals for their measurement; Handbook on “Measuring
Progress”; Guidelines on how to measure particular dimensions of
progress; Launch the “Journal of the Progress of Societies”;
Knowledge Base on initiatives to measure progress (well-being,
quality of life, etc.); Training material and courses on how to mea-
sure progress and establish progress roundtables; Report on
what makes a set of key indicators successful; Survey module to
measure what citizens know about the progress of their society;
Knowledge base on ICT tools; Guidelines on how to design web-
sites to communicate indicators selected by progress roundta-
bles and interact with users; Release and promotion of ICT tools
to communicate data and indicators. 

courses, research activities, organisation of events, de-
velopment of ICT tools, etc.14

Several meetings/conferences are already scheduled
over the next 12 months covering both “old” and “new”
ways of looking at these issues, such as: how to involve
citizens and local communities in measuring and foster-
ing progress (with CoE); the effective relevance of evi-
dence-based policy making (with US academy of sci-
ences); how to design data for decisions (with the Inter-
national Institute for Information Design); how quality of
life contributes to societal progress (with the Internation-
al Society for Quality of Life Studies). Finally, the third
World Forum will take place in Busan (South Korea) on
27-30 October 2009. 1500 participants are expected to
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attend the conference. 3500 people are expected to be
involved in preparatory events. 

In the meantime, several countries have already esta-
blished initiatives to measure societal progress (Australia,
USA, Canada, Mexico, Hungary, South Africa) or are go-
ing to do so in the near future (Morocco, Italy, Finland,
etc.) also thanks to the OECD initiative. Others have al-
ready similar processes focused on sustainable deve-
lopment, poverty reduction, etc. and are interested in
linking them to the Global Project.  

7. Towards Wiki-Progress, a global platform to 
measure and assess societal progress

As already mentioned, a huge number of initiatives aimed
at measuring economic, social and environmental deve-
lopments, through statistical indicators, have been iden-
tified. Each of these initiatives uses its own “taxonomy” of
progress (quality of life, sustainable development, etc.),
as well as its own set of statistical measures. Although a
complete analysis of these taxonomies has not yet been
carried out, the impression is that in many cases the main
dimensions of progress considered are not so different. 

While the Global Project aims at creating national round-
tables to identify what progress means for a given country,
it cannot expand its activity to reach all sub-national initia-
tives, which, in turn, often provide very interesting ideas



and practices on how to build, disseminate and use indi-
cators. Therefore one of the key questions for the future
work of the Project is how to link the sub-national level with
the national and supranational levels. Another key chal-
lenge of the Global Project is to stimulate, on a worldwide
level, an exchange of best practices on how to establish
progress initiatives, to build and disseminate indicators
and to engage stakeholders in such activities. Finally, gi-
ven the global dimension of the Project, the “dream” of
building a single repository of progress indicators, where
users can compare situations for two or more countries,
regions or local communities, should be accomplished. 

To address all these issues, the Global Project is work-
ing towards the establishment of a global platform to
serve all people in the world to understand and debate,
using statistical indicators, whether the world itself, or a
particular country or region, is making progress.  Given
all the objectives mentioned above, as well as consider-
ing the technical and resource constraints, such a plat-
form cannot follow the “classical” approach of web build-
ing. Fortunately, the development of Web 2.0 tools makes
the problems less insurmountable. Thanks to the contact
established in 2007 with several very innovative compa-
nies and government agencies active in the field of ICT,
the idea of building a wiki platform, “Wiki-Progress”,
emerged in June 2007 during the Istanbul Forum.    

The main attribute of a Wiki is that authors contribute their
knowledge to a single repository, designed to represent
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the synthesis of what the “collective intelligence” is able
to build about that particular subject. As reported on
Wikipedia, a wiki: 

• “invites all users to edit any page or to create new
pages within the wiki Web site, using only a Web brows-
er without any extra add-ons;

• promotes meaningful topic associations between 
different pages by making page link creation almost in-
tuitively easy and showing whether an intended target
page exists or not;

• seeks to involve the visitor in an ongoing process of
creation and collaboration that constantly changes the
Web site landscape”.

A key characteristic of wiki technology is the ease with
which pages can be created and updated. Generally,
there is no review before modifications are accepted.
Many wikis are open to alteration by the general pub-
lic without requiring them to register, while private wikis
require user authentication to edit pages, and some-
times even to read them. WikiProgress should bring
data and metadata in the same environment to build a
single, integrated database. Moreover, it should allow
a simple use of statistical data to create charts and ta-
bles to be posted on its pages. The development of a
relational database whose dimensions evolve over
time following a “bottom-up” process poses immense
difficulties from a technical point of view, but the Pro-
ject has identified a possible solution and is working
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towards the development of a first pilot, to launch the
platform in 2009. 

As already mentioned, Wiki-Progress should be able to
represent the catalyst of initiatives existing around the
world on the measurement of progress, as well as their
use for raising awareness amongst stakeholders, in-
forming them on key economic, social and environmen-
tal trends and allowing them to discuss relevant issues
based on solid evidence. Therefore, while Wikipedia an-
swers questions like “Who is this person?”, “What is this?”
and so on, Wiki-Progress should mainly answer the fol-
lowing questions: 

• Who is developing initiatives on measuring progress
(well-being, quality of life, etc.);

• What type of taxonomy do these initiatives use?
• Which indicators are being used to measure the diffe-

rent dimensions of progress?
• How is my country/region/community achieving over

time and in comparison to other similar territories? 

Moreover, Wiki-Progress should represent “the” place
where both experts and practitioners could share their
practices on indicator design, calculation and dissemi-
nation, as well as where stakeholders interested in de-
veloping initiatives in this field can find reference docu-
ments and assistance on how to establish progress ini-
tiatives, design websites, download software, etc. Final-
ly, Wiki-Progress should represent a tool for the Global
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Project, to enable extraction from existing initiatives of the
information necessary to identify good practices, run
comparative studies, show similarities and compare the
differences between various initiatives, etc.   

To reach these objectives, Wiki-Progress should be a
multi-purpose website, with two main parts:

1. A “Classical Wiki” (similar to the current www.wikigen-
der.org) where users can find:
• materials developed by the Project (proceedings of

conferences, handbooks and guidelines, software,
etc.), contributed by the Partners and the Associates
to the Global Project;

• information about existing or new initiatives aimed at
measuring progress around the world, contributed
by those who run these initiatives and/or other peo-
ple.

2. A “Statistical Wiki”, where data and metadata can be
shared, assessed and eventually uploaded at the end
of a “quality-assurance” process.  In particular, the
user should be able to: 
• upload data and metadata and submit them for qua-

lity evaluation; 
• navigate the database by country (map and list) or

by topic (taxonomy and list), exploring data and
metadata; 

• create tables and charts and export them in various
formats to populate texts, blogs, wikis, etc. 
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8. Conclusions

In this paper we have argued that, notwithstanding the
number of challenges and risks that national statistical
offices and international organisations are facing, official
statistics can strengthen its fundamental role in the “in-
formation age”. To do that, statisticians have to show their
ability to be relevant, innovative and communicative vis-
à-vis all components of a modern society, including citi-
zens. They also have to be able to drive a measurement
agenda coherent with new economic, social and envi-
ronmental paradigms and trends. In this context, provid-
ing a satisfactory answer to questions like “is life getting
better?” or “is the society progressing or regressing?” is
vital, especially in a context where the monopoly of sta-
tistical production has definitely gone. 

It is not possible to conclude this paper without trying to
evaluate how the current financial crisis could impact on
what we have discussed so far. Actually there are two
possible impacts of the crisis on the public opinion and
individuals’ mindset: the first is to pay more attention to
economic factors, pushing people to do their best to re-
build their previously achieved level of income and eco-
nomic wealth. The second is to recognise that the race to
maximise income in the short run does not lead to a bet-
ter society or a sustainable path and that policy has to
pay more attention to elements like vulnerability or inse-
curity in people’s life, and therefore to focus on aspects
linked to social capital.
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Tony Atkinson recently noted that “in a democratic socie-
ty governments have to persuade members of the so-
ciety of the legitimacy of the objectives, and the argu-
ment has to be made and tested” and that “improvement
in the macro-economic numbers cannot be assumed to
imply commensurate improvements in living standards
across the population”. The financial crisis has made
clear to citizens that the growth in GDP per capita ob-
served in OECD countries over the last decade has been
mirrored by a large increase in income and wealth dis-
parities. Will this lead to the definition of new, and more
legitimate, social objectives?  

Before the crisis, Barack Obama said “we measure
progress [of this country] by how many people can find
a job that pays the mortgage; whether you can put a lit-
tle extra money away at the end of each month so you
can someday watch your child receive her college diplo-
ma … We measure the strength of our economy not by
the number of billionaires we have or the profits of the
Fortune 500, but by whether someone with a good idea
can take a risk and start a new business, or whether the
waitress who lives on tips can take a day off to look after
a sick kid without losing her job an economy that hon-
ours the dignity of work”. After the crisis political leaders
are underlining how a new balance between the “State”
and the “Market” has to be found. Contrary to what has
happened over the last two decades, the fundamental
role of the public expenditure to support economic cy-
cles has been cited in several countries as a “must”.   
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How will policies ad-
dress the risks coming
from the expected re-
cession? Which tar-
gets and indicators
will be used to meas-
ure their effective-
ness? In the short run,
it is likely that the usu-
al measures will be

used. Nonetheless, we should not forget that what we to-
day call “national accounts” was developed after a similar
crisis. So, why should we assume that this time will be dif-
ferent? For example, empirical research shows that there
are very few events that affect in a permanent way people’s
happiness: losing a job is one of them. Will policy makers
take into account this result and thus ask statisticians for a
continuous monitoring of happiness, as is current practice
for business and consumer confidence? Concepts like vul-
nerability and trust have been mentioned several times dur-
ing the last weeks, but they are not measured in an appro-
priate way. Will economists and statisticians develop a so-
lid way to measure them and evaluate how risks affect cur-
rent well-being? And what about a quarterly measure of in-
come distribution, like we have today for GDP? 

Maybe this crisis will represent for the social dimension
what global warming is representing for the environmen-
tal dimension. Maybe this will lead to better measures of
what economists call “relational goods”, i.e. those imma-
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terial factors that underpin the functioning of markets and
societies. Several commentators have already recalled
the similarities with the current situation and the big cri-
sis of 1929. Therefore, it could be useful to also look at
the words used by F. D. Roosevelt to describe the sense
and the direction of his “New Deal” policy. For example: 

• First Inaugural Address, March 4, 1933
… In such a spirit on my part and on yours we face our
common difficulties. They concern, thank God, only
material things. Values have shrunken to fantastic le-
vels; taxes have risen; our ability to pay has fallen; go-
vernment of all kinds is faced by serious curtailment of
income; the means of exchange are frozen in the cur-
rents of trade; the withered leaves of industrial enter-
prise lie on every side; farmers find no markets for their
produce; the savings of many years in thousands of
families are gone. More important, a host of unem-
ployed citizens face the grim problem of existence … 
… Happiness lies not in the mere possession of money;
it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative ef-
fort. The joy and moral stimulation of work no longer must
be forgotten in the mad chase of evanescent profits … 
… Recognition of the falsity of material wealth as the
standard of success goes hand in hand with the aban-
donment of the false belief that public office and high po-
litical position are to be valued only by the standards of
pride of place and personal profit; and there must be an
end to a conduct in banking and in business which too
often has given to a sacred trust the likeness of callous
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and selfish wrongdoing. Small wonder that confidence
languishes, for it thrives only on honesty, on honour, on
the sacredness of obligations, on faithful protection, on
unselfish performance; without them it cannot live … 
… If I read the temper of our people correctly, we now
realize as we have never realized before our interde-
pendence on each other …

• Fireside Chat on the New Deal, 7 May 1933 
… Two months ago we were facing serious problems. The
country was dying by inches. It was dying because trade
and commerce had declined to dangerously low levels;
prices for basic commodities were such as to destroy the
value of the assets of national institutions such as banks,
savings banks, insurance companies, and others … 
… Even before I was inaugurated I came to the con-
clusion that such a policy was too much to ask the
American people to bear. It involved not only a further
loss of homes, farms, savings and wages but also a
loss of spiritual values—the loss of that sense of secu-
rity for the present and the future so necessary to the
peace and contentment of the individual and of his fam-
ily. When you destroy these things you will find it difficult
to establish confidence of any sort in the future ... 
… The people of this country have been erroneously
encouraged to believe that they could keep on in-
creasing the output of farm and factory indefinitely and
that some magician would find ways and means for
that increased output to be consumed with reasonable
profit to the producer …
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… Hand in hand with the domestic situation which, of
course, is our first concern, is the world situation, and
I want to emphasize to you that the domestic situation
is inevitably and deeply tied in with the conditions in all
of the other nations of the world. In other words, we can
get, in all probability, a fair measure of prosperity return
in the United States, but it will not be permanent unless
we get a return to prosperity all over the world …

• State of the Union Address, 3 January 1934
… Without regard to party, the overwhelming majority of
our people seek a greater opportunity for humanity to
prosper and find happiness. They recognize that hu-
man welfare has not increased and does not increase
through mere materialism and luxury, but that it does
progress through integrity, unselfishness, responsibili-
ty and justice …

All these speeches mention aspects of real life and of so-
cietal progress that are not yet properly measured. Sta-
tisticians have a great opportunity: they have to read the
early signals emerging from society and policy, and react
as quickly as possible to measure them, finding innova-
tive and effective ways to join forces with economists, so-
cial scientists and other researchers. It is a matter of con-
tributing to successfully overcome the crisis, to respond
to the growing demand of accountability of policy makers
and to underpin the development of new visions for our
societies. Finally, it is about contributing to the improve-
ment of people’s lives. 
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LA MEDIDA DEL PROGRESO EN LAS SOCIEDADES

Cristina Narbona
Embajadora de España ante la OCDE

Barcelona, 27 de abril de 2009
_________________

Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas
del Club de Roma. Muchísimas gracias por haber aco-
gido en este almuerzo-coloquio la presentación de este
proyecto de la OCDE que queremos que se desarrolle
también en España. De hecho, esta es la primera pre-
sentación que se hace en nuestro país, y estamos ya
preparando lo que será un lanzamiento a mayor escala
con distintas instituciones, para impulsar el debate so-
bre todas las cuestiones presentadas por  Enrico Gio-
vannini. 

Muchas gracias, querido Enrico, por esta magnífica in-
tervención. Yo voy a añadir sólo algunas pinceladas de
lo que hoy es la OCDE, porque este es un ejemplo sig-
nificativo de lo que hoy es la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico y, como embajado-
ra de España ante la OCDE, mi tarea principal es que
nuestro país aproveche al máximo su pertenencia a es-
ta organización mediante un mayor conocimiento de la
misma. Por supuesto, mi tarea también es que España
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sea mejor conocida en la OCDE, puesto que la OCDE al
final es la suma del trabajo de los treinta países miem-
bros y de un Secretariado que cuenta aproximadamen-
te con 2.000 personas,  muchas de ellas expertos de
gran nivel, como es el caso de Enrico Giovannini. La or-
ganización trabaja a través de más de 250 grupos de ex-
pertos y de los altos funcionarios seleccionados por ca-
da país miembro para participar en los distintos deba-
tes. La OCDE, además,  trabaja hoy día no sólo con los
países miembros sino  cada vez más con los países
emergentes y con los países en desarrollo. 

Es, pues, una organización en plena transformación y,
para mí, es todo un privilegio - en estos momentos en
que se cuestiona la forma de entender la política, la eco-
nomía y el progreso, como hemos podido ver en la in-
tervención de Enrico Giovannini - el trabajar con esta or-
ganización, ya que me permite asomarme a la mejor pla-
taforma imaginable sobre los grandes desafíos globales. 

Pero, fíjense, la OCDE nació en 1960 y arrancaba de una
experiencia inédita y fascinante, arranca de la anterior
experiencia de la Organización Económica para la coo-
peración en Europa, que fue la institución a través de la
cual se distribuyeron los recursos del Plan Marshall;, y
fue una condición de Estados Unidos que esos recursos
se distribuyeran entre los países que se habían enfren-
tado entre sí a través de una estructura cooperativa. La
cooperación entre países diferentes, e incluso enfrenta-
dos entre sí, está en el propio origen de la OCDE. Así, a
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lo largo de esos años de distribución de las ayudas del
Plan Marshall, se configuró una institución y un equipo
de recursos humanos y técnicos de gran calidad, que
aprendió en ese proceso a trabajar conjuntamente, y a
estimular la cooperación precisamente para hacer fren-
te, de la manera más eficiente, a los gravísimos proble-
mas que entonces existían, la reconstrucción de una Eu-
ropa devastada por la guerra. 

Y, efectivamente, aquella experiencia ha marcado lo que
después ha sido la OCDE. Y conviene también recordar
que España fue miembro de la OCDE desde el primer
momento, - a pesar de que España entonces no era una
democracia, y a pesar de que nuestro nivel de desarro-
llo económico y social era bajo -. Fuimos invitados a for-
mar parte de la OCDE hace 50 años, y cabe decir que lo

143

Cristina Narbona



que aprendimos en la OCDE ayudó mucho a España pa-
ra prepararse para la integración en lo que entonces se
llamaban las Comunidades Europeas, el Mercado Co-
mún, hoy Unión Europea. España fue miembro de la OC-
DE más de 20 años antes de formar parte del proyecto
europeo, y eso sirvió para que nuestras instituciones, pú-
blicas y privadas, desde luego los altos funcionarios y
los expertos españoles, pudiera contrastar su capacidad
y su conocimiento con el resto de los países de la OCDE.
Ello sirvió, y mucho, para que cuando entramos en la
Unión Europea, en el Mercado Común, España pudiera
efectivamente beneficiarse de nuestra condición de pa-
ís europeo. 

La OCDE fue extraordinariamente útil como entorno pa-
ra España en un momento trascendental de nuestra his-
toria, en nuestra transición hacia la democracia y hacia
la economía abierta y de mercado; y yo estoy convenci-
da de que en el nuevo desafío que tenemos por delan-
te, y que el presidente del Gobierno en una sola frase
define como “avanzar hacia un nuevo modelo producti-
vo, hacia un modelo económico diferente, más basado
en el conocimiento” también ahora la OCDE es extraor-
dinariamente útil para España. Porque en la OCDE se
transforma la información en conocimiento, y el conoci-
miento en la base para una buena gobernanza, el cono-
cimiento en la base para buenas políticas, para buenos
procesos de toma de decisión. 

Es verdad que a la OCDE se la conoce en nuestro país
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sobre todo por las proyecciones económicas, sobre to-
do por su análisis de la economía. Por lo tanto, se la aso-
cia extraordinariamente a esa parte del conocimiento
hoy muy cuestionado y cuestionable, puesto que, como
decía antes Giovannini, los economistas –y yo también lo
soy– no hemos sido capaces de identificar a tiempo los
gravísimos fallos que se estaban produciendo en el mo-
delo económico dominante; y hoy tenemos que ser ca-
paces de superar la crisis con una economía basada en
un paradigma diferente. La propia OCDE en estos mo-
mentos tiene como eslogan avanzar hacia una “econo-
mía global más fuerte, más limpia y más justa”. Por cier-
to, una  economía “más limpia” significa, de acuerdo con
el trabajo de la OCDE, por una parte, una economía ba-
sada en una mayor integridad, - y ahí está el trabajo for-
midable de la OCDE en la lucha contra los paraísos fis-
cales,  que ha sido reconocido e incorporado en la últi-
ma reunión del G-20 - Una economía donde la corrup-
ción se combata eficientemente y, por lo tanto, donde el
Estado de derecho tenga toda su potencia… y, por su-
puesto, también una economía que no prospere a base
de contaminar y destruir los ecosistemas. 

Antes veíamos, en la intervención de Giovannini, el bien-
estar humano como algo absolutamente ligado a la cali-
dad de los ecosistemas, porque no hay economía y no
hay progreso si destruimos la base física que permite
cualquier actividad humana. Quizás muchos de ustedes
no saben que la OCDE lleva años hablando de la eco-
nomía del cambio climático y de cómo no luchar contra
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el cambio climático tiene mucho más coste económico
que el asociado a poner en marcha las necesarias me-
didas para reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, y adaptarnos al cambio climático como pro-
ceso en gran medida irreversible. Sí,  la OCDE no es só-
lo una organización ocupada por la economía en senti-
do estricto; la OCDE se ha ocupado y se ocupa –con re-
sultados que gozan de un gran prestigio internacional–
de áreas tan fundamentales para el progreso humano
como es la educación. Es verdad que todavía encuentro
en España quien, cuando se habla del informe PISA,
piensa que es un informe que se hace en Italia, pero no,
se trata de unas siglas bajo las que la OCDE evalúa las
capacidades de la educación en cada uno de nuestros
países. El informe PISA es uno de los productos más in-
teresantes y que más ayudan a un país como España a
la hora de proyectarse hacia el futuro, con una visión es-
tratégica, para mejorar la calidad de nuestra educación.
La OCDE se ocupa también de la innovación, y el plan
nacional de I+D que está vigente en España se ha ba-
sado, precisamente, en las recomendaciones de la OC-
DE. 

Las recomendaciones –porque la OCDE no hace normas
de obligado cumplimiento, pero les pide a los países
miembros que se adhieran a códigos de conducta, que
se adhieran a referencias que son el reflejo de buenas
prácticas públicas y son de gran utilidad. La crisis que
hoy vivimos, no  es solamente una crisis económica o
ambiental, en lo que se refiere a la evidencia del cambio
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climático, no es solamente una crisis social –en España,
protagonizada por más de 4 millones de personas sin
trabajo en estos momentos–: es una crisis también de
las instituciones y de la confianza de los ciudadanos en
las instituciones, es una crisis de gobernabilidad o go-
bernanza, y es precisamente esa dimensión del trabajo
de la OCDE la que me gustaría que ustedes retuvieran. 

Tenemos que ser capaces de convertir información –que
hoy tenemos muchísima, sin ninguna duda– en un co-
nocimiento orientado a la mejor gobernabilidad de nues-
tras sociedades y, en ese camino, un proyecto como el
que hoy se presenta juega un papel determinante, por-
que exige que trabajen juntos los distintos actores que
hoy configuran en una democracia avanzada la propia
gobernabilidad en términos amplios, no sólo los gobier-
nos, no sólo las administraciones, sino también los agen-
tes económicos y sociales, también las organizaciones
no gubernamentales y, por supuesto, los expertos.

Quiero terminar esta breve intervención agradeciendo
de nuevo al Club de Roma que nos haya permitido hacer
este primer avance de lo que espero que sea un trabajo
en el que España se integra, a través de sus instituciones
públicas y con la colaboración también de instituciones
privadas, y que ello nos sirva para avanzar mejor hacia
ese nuevo modelo económico que necesitamos, un mo-
delo económico que ponga en valor las capacidades
que tiene nuestro país, todo el avance que se ha hecho
en el ámbito empresarial, en el ámbito tecnológico, en el

147



ámbito científico durante los últimos años, y que es la
gran base, el gran potencial, los grandes activos que tie-
ne nuestro país, no solamente para superar la actual cri-
sis sino para participar de manera activa en un mundo
más justo, en un mundo más sostenible, en una econo-
mía más fuerte y más duradera. De eso se trata, y espe-
ro que este debate sea del interés de todos ustedes. 

Agradezco muchísimo la presencia del presidente del
Instituto Nacional de Estadística, Jaume García; y tam-
bién de Luis Jiménez Herrero, del Director del Observa-
torio de la Sostenibilidad, una institución que lanzamos
hace ahora cinco años para que pudiera juzgar y evaluar
los avances de España en materia de sostenibilidad con
la colaboración de universidades, en particular de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, y que tiene, en estos mo-
mentos, como lo tenía hace cinco años, el respaldo de la
Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y del
Ministerio de Medio Ambiente.

Muchísimas gracias a todos por su atención y espero
que después haya también margen para las preguntas.
Gracias. 
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Barcelona, 20 de maig de 2009
_________________

Els enginyers de camins francesos són fills de la il·lus-
tració. I els espanyols del liberalisme, o si voleu, del nou
règim a l’Espanya convulsa dels inicis del segle XIX.
Varen néixer de l’empenta d’un personatge singular i ex-
cepcional: Agustín de Betancourt, que va intentar intro-
duir a la península ibèrica les llums que va conèixer en
la França on va fer estada l’any 1785. Va ser l’instigador
i el primer director de l’Escola d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Madrid, fundada l’any 1802 i de més
que agitada existència: la seva primera etapa tan sols va
durar sis anys, fins a la guerra del francès. La segona
etapa, va durar el que va durar el trienni liberal, del 1820
al 1823 i la tercera, la definitiva, només va poder ser pos-
sible després de la mort del monarca Fernando VII, l’any
1834. Com sol passar amb la gent avançada al seu
temps, el senyor Betancourt va acabar la seva vida lluny
del seu país, a la Rússia tsarista guanyadora de Napoleó



on, encara tot era possible: va morir a San Petersburg
l’any 1824, no sense haver-hi deixat petja en forma de
múltiples projectes d’enginyeria i aplicacions tec-
nològiques. 

Aquest personatge tan excepcional va protagonitzar un
episodi que ens serveix per a introduir la conferència. A
començaments del segle XIX la sempre activa ciutat de
Reus s’afanyava a projectar el seu somni: volia tenir port
de mar. I, com que la Mediterrània es trobava a una
quinzena de quilòmetres, la solució era òbvia: construir
un canal que permetés als vaixells que varaven a les
platges de Salou, endinsar-se fins a les portes de la vila:
la burgesia reusenca va esmerçar molts recursos en el
projecte i, finalment, decidia endegar-ne la construcció.
Sembla que algú prou assenyat va suggerir que es con-
sultés la oportunitat i les característiques de l’obra a
l’enginyer, la fama de la qual ja transcendia més enllà de
la capital del regne. 

Betancourt viatja a Reus. És l’any 1802 i el seu veredicte
no agrada gens: els diu que s’equivoquen, que no cal un
canal. Que la solució és instal·lar un ferrocarril que co-
muniqui Salou amb Reus. Vull recordar que, en aquells
moments encara faltaven vint i tres anys perquè el primer
ferrocarril d’ús públic amb tracció de vapor, iniciés el seu
servei entre Stockton i Darlington a l’Anglaterra que es
trobava ja immersa en la revolució industrial. No hi havia
encara locomotores de vapor, més que en prototipus ex-
perimentals, i la principal aplicació dels ferrocarrils era el
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transport de materials rocosos a les mines angleses. Però
transportar mercaderies damunt de rails de metall (els de
fusta ja havien quedat obsolets) era una pràctica que
s’anava estenent i que oferia un interessantíssim ventall
de possibilitats. El nostre home coneixia aquelles exper-
iències, ja que també havia viatjat a la Gran Bretanya per
aprofundir els seus coneixements entorn les aplicacions
de la màquina de vapor. Sabia que la nova tecnologia se-
ria capaç de vèncer les limitacions de la tracció animal,
que les màquines de vapor, més aviat que tard, s’incor-
porarien de ple al transport i intuïa que l’artefacte resul-
tant constituiria la més decisiva eina de creixement
econòmic a l’Europa i l’Amèrica del segle XIX. 

L’entossudiment d’uns per una tecnologia poc adient. El
caràcter visionari d’altres per assenyalar camins de futur.
Quantes vegades s’haurà produït aquest fet a l’historia
de l’home? Com hauria pogut canviar l’economia dels
reusencs si haguessin adoptat la proposta Betancourt?
En desgreuge seu val a dir que vint anys després, al
1833, la segona concessió ferroviària sol·licitada a Es-
panya, va ser la d’un tren de Reus a Tarragona, tot i que
no aconseguiria ser construït, fins força anys després. 

Tornem al segle XXI. Vostès em varen demanar que els
parlés de futur. I, en justa correspondència els vaig pro-
posar reflexionar sobre les INFRAESTRUCTURES PER A
DESPRÉS DE LA CRISI. El títol té, és clar, vocació de fu-
tur. Però, també de futur poc immediat. Ho hagués estat
si els hagués parlat de les Infraestructures per sortir de
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la crisi, que també és una qüestió prou rellevant i, potser
molt més actual. Ja hi tornarem. Ara, voldria posar de
relleu la contradicció tan perillosa que es sol produir so-
vint entre les mesures conjunturals i les d’abast estruc-
tural. En tenim un bon exemple en determinades
mesures endegades arreu per fer front a la crisi econòmi-
ca que afecta al mon globalitzat, a partir d’aquelles
teories que sostenen que les inversions en infraestruc-
tures i en equipaments públics generen, a curt termini,
un efecte de dinamisme en la zona on es realitzen i creen
ocupació. Per això la inversió pública ha esdevingut una
socorreguda eina per a intentar corregir les etapes de-
pressives dels cicles econòmics, sota l’empara de les
teories Keynesianes. L’estalvi de les hisendes estatals en
les èpoques de creixement permet potents accions d’in-
versió pública quan arriben les depressions. Aleshores el
dèficit públic i la corresponent necessitat d’endeutament
estan plenament justificades per aconseguir un efecte
anticíclic a partir de quantiosíssimes inversions per part
de les Administracions Públiques. 

Tenim com a cas paradigmàtic el de la gran depressió
del 1929 i el NEW DEAL, la resposta que hi va donar el
President Roosevelt: La National Industrial Recovery Act
del 1933, autoritzant al govern federal a finançar obres
públiques per valor de 3.300 milions de dòlars dels
d’aquells temps. La creació de la Public Work Adminis-
tration ( PWA) va ocupar a 3.800.000 aturats i va cons-
truir 120.000 edificis públics, un milió de quilòmetres de
carreteres, 77.000 ponts, 285 aeroports... La magnitud
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d’aquestes xifres parla per sí sol: als Estats Units
d’Amèrica han viscut amb prosperitat molts anys gràcies
a aquestes infraestructures i, la imatge d’una certa ob-
solescència de les mateixes és conseqüència directa de
la construcció en un breu termini de temps d’un estoc
tan gran. Ara, per cert, el President Obama en proposa
una nova edició. Hom té certs dubtes de si s’arribarà a
dur a terme, almenys en magnituds tan substancioses. 

Construir per construir. Invertir per trencar el cicle
econòmic. Qüestions que entren de ple en allò que
dèiem de la inversió en infraestructures com a resposta
a la crisi. No, és del que els vull parlar. M’interessen molt
més els efectes de les infraestructures a mig i a llarg ter-
mini. Es tracta d’anar-nos apropant al nostre objectiu. La
inversió pública en els actius compresos en el concepte
de capital social fix té un efecte de millora de la produc-
tivitat del sistema. La mesura d’aquesta correlació ha es-
tat un exercici realitzat per molts estudiosos amb resul-
tats ben desiguals. L’elasticitat del PIB en relació a la in-
versió en infraestructures dona xifres dispars, des de
minsos 0,10 fins a 0,50. És evident que tal elasticitat de-
pèn de múltiples factors. Un, especialment rellevant: la
situació de partida. En un territori molt ben dotat d’in-
fraestructures, els efectes de la nova inversió tendeixen
a ser irrellevants. En àmbits congestionats o en casos
d’infradotació, l’elasticitat assoleix els seus màxims. 

I, vet aquí que podem començar el nostre discurs sobre
les infraestructures de futur, amb un primer plantejament:
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la necessitat d’acabar amb el mite de les infraestructures
com a manà. Si un país ja disposa d’un estoc apreciable
de capital públic fix, invertir-hi més ja no és eficient, ja no
ens hi aporta guanys apreciables. I que consti que, en la
nostra comptabilitat hi han d’aparèixer tan els beneficis
econòmics com els costos ambientals i socials, fet pel
qual fa que el balanç pugui ser encara menor o negatiu. 

Per parlar més clar, cal concloure que la mesura d’in-
vertir en infraestructures, en regions ja prou dotades, no
és eficient si el que pretenem és donar resposta a ob-
jectius de creixement (i més si són objectius de creixe-
ment sostenible). 

La inversa, no és però necessàriament certa: en un ter-
ritori infradotat o amb problemes de congestió, la solu-
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ció no és pas la implantació indiscriminada d’in-
fraestructures. Tornem per un moment al nostre projecte
de connexió Reus – Salou. Al segle XIX quan no es
trobava cobert el trànsit de mercaderies produïdes o
consumides a la capital del Baix Camp, una in-
fraestructura que ho resolgués milloraria molt la pro-
ductivitat del sistema. Però quina infraestructura? Un
nou port comercial a Salou ja es veu que avui dia no té
cap sentit. Però, segurament tampoc al moment de la
controvèrsia, on la solució bona era la connexió fer-
roviària amb el Port de Tarragona, que permetia operar
un bon servei a cavall d’ambdós modes de transport.
La productivitat del sistema no hagués augmentat mas-
sa amb un nou port comercial a Salou i un carrilet fins a
Reus i en canvi pujava molt amb una línia ferroviària fins
al Port de Tarragona. Avui dia la productivitat només pot
augmentar amb la millora de la intermodalitat a través
d’infraestructures ja existents. 

Primera conclusió: prioritat per a les infraestructures que
no cal fer. A on ja n’hi ha prou, per raons òbvies. On en
manquen o estan congestionades, la resposta s’ha de
cercar en la millora del seu ús. I aquesta afirmació té
molts corol·laris, com veurem més endavant. 

Entrem de ple en el debat de la eficiència de les in-
fraestructures. De la relació entre el seu cost i els be-
neficis que generen sota la hipòtesis del compliment dels
objectius establerts. És clar que avui hem de parlar no
només en termes d’estricte eficiència econòmica. Cal
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també atendre a l’eficiència en termes ambientals i so-
cials. Com que això a vegades pot resultar complex i difí-
cil d’objectivar, podem perfectament aproximar-ho a
l’eficiència energètica. Hi ha raons potents per a justi-
ficar-ho. Hi ha un ampli consens entorn a la prioritat
d’afrontar el canvi climàtic. I, per tant de disminuir les
emissions de GEH. A Catalunya (en línia amb les socie-
tats avançades) el sector transport representa prop del
40% de l’energia consumida. I, a l’inrevés de la indús-
tria, on l’electricitat gastada prové només en una reduï-
da proporció dels combustibles fòssils, en el transport
gairebé tot ho movem cremant derivats dels hidrocar-
burs. Hi ha dons, un ampli camí a recórrer pel que fa a
la lluita contra el canvi climàtic en l’àmbit del transport.
Les mesures són múltiples i de natura ben diversa: can-
vi de mode, millor gestió del trànsit i de les flotes, efi-
ciència dels vehicles, substitució dels motors de com-
bustió interna per motors elèctrics... tot plegat sense obli-
dar una política d’ordenació del territori que respongui a
un model de compacitat dels sistemes urbans i de
minimització del consum de territori. Però aquest no és el
tema d’avui. El que els hi volia dir és que convé prioritzar
les infraestructures que més contribueixen a l’eficiència.
A l’econòmica i a l’energètica. I això si que ens dona
pautes en relació al nostre objectiu de definir les in-
fraestructures per a després de la crisi. 

Hem de fer encara una altra reflexió entorn a la mobilitat,
concepte que a Catalunya té fins i tot una regulació legal
(La Llei de Mobilitat, del 2003 pionera i, encara avui úni-
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ca a tot l’Estat). Regular la mobilitat és conseqüència
d’un Dret, el de l’accessibilitat universal: tothom té dret a
accedir en condicions a qualsevol punt del país. Per fer-
ho li cal moure’s i fer-ho amb plena llibertat. Aquí la pa-
raula llibertat no tan sols es refereix a “sense restric-
cions”, sinó a llibertat real: en termes de capacitat per a
tothom, tant si es tenen o no aptituds físiques o disponi-
bilitats econòmiques. Avui dia no admetem cap restricció
a la llibertat: per descomptat que consideraríem una bar-
baritat qualsevol tipus de salconduit, però tampoc és ad-
missible que algú que vagi amb cadira de rodes no
pugui usar el metro, o que algú amb pocs recursos
econòmics no pugui pagar el bitllet per anar a qualsevol
equipament públic. I, encara més: la llibertat no es pot
restringir si hi ha la capacitat tècnica i els recursos per a
superar barreres. Els posaré un exemple, el túnel de Bra-
cons entre Vic i Olot. No haver construït aquesta nova
carretera suposava coartar la possibilitat real de moure’s
entre aquestes ciutats que des de sempre havien estat
en contacte: el camí reial, la carretera provincial... Però
fins l’obertura del túnel, el trajecte de 30 quilòmetres a
vol d’ocell, que eren 55 quilòmetres i més d’una hora, per
la sinuosa -i bellíssima- carretera constituïa una fricció
insuperable que havia reduït al mínim els fluxos humans
i de bens entre les dues ciutats. No hi havia llibertat real
de mobilitat. El túnel l’ha fet possible. 

No sent partidari de limitar aquesta llibertat, cal donar-hi
una resposta racional a la seva realització pràctica. I, vet
aquí la raó de ser de la Mobilitat. I la voluntat de que
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aquesta sigui sostenible. Mobilitat de persones i mobili-
tat de mercaderies. 

He d’afegir encara una darrera reflexió conceptual. Cal
d’introduir la variable temps que juga un paper de primer
ordre en la organització eficient de la mobilitat. Sempre
m’ha agradat una expressió formulada pel professor Al-
bert Serratosa: la ordenació del cronitori. Aquest con-
cepte vol transcendir a la ordenació del territori en tant
que els criteris de localització dels assentaments hu-
mans i de les activitats han de respondre a una lògica
de racionalització del “cronos” dels ciutadans. No
serveix de res estar a un quilòmetre del nostre destí si
per recorre’l hi hem d’esmerçar un temps excessiu, o si
no podem accedir-hi per l’existència d’un obstacle físic,
d’una congestió... La variable temps, serà dons un ele-
ment de primer ordre a l’hora d’adoptar decisions d’im-
plantació d’infraestructures. Ho veurem amb alguna pro-
posta concreta. 

Infraestructures per fer què? O bé, a quins objectius ha
de respondre la construcció d’una infraestructura? No és
una qüestió banal. Ja intueixen que els parlaré de l’es-
tratègia. Sense objectius clars i socialment compartits
cap racionalitat és possible. A partir dels objectius, es
pot dissenyar un procés ordenat i eficient per a assolir-
los: l’estratègia. És allò de saber què es vol i com cal ac-
tuar per aconseguir-ho. I, les infraestructures que són un
simple instrument, han d’estar inserides de ple en l’es-
tratègia. La resposta a quines infraestructures cal con-
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struir és derivada de la resposta a quin model de creix-
ement hom desitja. 

Ja em permetran, que arribat aquest punt, em mulli. I,
els proposi d’acceptar -si volen com a mera hipòtesi de
partida- un model per Catalunya. Una Catalunya que
aposta per la indústria. No pas per una indústria qual-
sevol, ni per una indústria pesada, que, amb algunes ex-
cepcions prou rellevants, hem abandonat ja fa dècades.
Però si una indústria, entesa com l’ aplicació dels millors
coneixements i de les millors tecnologies disponibles per
a produir. Una indústria basada més en la creativitat i en
la intel·ligència, que no pas en altres factors en els que
no podem competir. Una indústria que genera i que ne-
cessita uns serveis avançats i eficients de tot ordre: des
de les noves tecnologies de la comunicació, fins a l’apli-
cació de la recerca, passant, és clar, per la comercia-
lització dels productes i per la logística. I, aquesta, si
volem, pot ser un gran actiu del nostre país. Perquè es-
tem on estem, perquè és un dels nostres dominis
històrics des de sempre, perquè hi ha un notable con-
sens social per a apostar-hi... 

Sota aquesta estratègia, hom pot dissenyar un sistema
conformat per eixos i focalitzat en alguns nusos de
primer nivell. Que els eixos funcionin, que el nostre sis-
tema coronari no s’ompli de colesterol, constitueix la prio-
ritat absoluta. I, al seu costat, que al llarg d’aquests eixos
hi hagi punts de ruptura de càrrega molt potents, donant
servei a la indústria local i oferint-se com a plataforma
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d’intercanvi múltiple de les corrents de persones i de
mercaderies, amb la massa crítica suficient per a esde-
venir “hubs” globals. 

No voldria perdre l’horitzó: hom pot no compartir aques-
ta estratègia, aquest model. Algú n’ha proposat un d’al-
ternatiu: el de la Florida d’Europa. També té els seus re-
queriments estratègics i la necessitat de determinades
infraestructures. No, són però els meus i ja entendran
que no hi gasti gaire saliva. 

Arribat a aquest punt crec que ja estem en condicions de
respondre al títol de la conferència i sobretot d’entrar en
el camp de les concrecions i per això em referiré a unes
qüestions que representen canvis significatius en relació
a les demandes que podríem anomenar clàssiques d’in-
fraestructures a casa nostra:  

1. Primera qüestió: Té sentit que construïm autopistes i
autovies paral·leles? Pel que fa al corredor del
Mediterrani, hi ha la demanda, que es faci el des-
doblament de la N-II i de la N-340. Hi tenim una au-
topista i, al seu costat, una autovia. Té això sentit?
Aquesta és una qüestió gens banal perquè, en aquests
moments, la planificació de l’Estat (PEIT) diu que
només es poden fer autopistes de peatge quan exis-
teixi una autovia paral·lela. Ens demanem quan és adi-
ent duplicar una infraestructura. Al meu entendre,
aquesta pregunta té una resposta senzilla: quan es
tracta d’evitar la congestió en un determinat vial,
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pensem en un símil mèdic, una arteria: què fan els
metges? Fan un bypass, dupliquen. Si la B-30 no és
suficient necessitem, allà sí, una autovia paral·lela, el
Quart Cinturó, perquè tenim clar que no es pot obtu-
rar un corredor tan vital. Però en altres casos no. Per
exemple, l’autopista que va des del Vendrell fins a Llei-
da, passant per Montblanc i Les Borges, té una inten-
sitat de vehicles relativament baixa. És una autopista
que està molt poc utilitzada. Ara hi ha un projecte mi-
nisterial de construir, al costat, una autovia gratuïta.
Crec que si un vol implantar un model racional, això no
te cap sentit. Allà no hi falta cap bypass. Per tant,
aquell criteri de la planificació d’infraestructures es-
panyoles que justifica, tant un cas com l’altre, cal sub-
stituir-lo per un altre que discrimini, en funció de moti-
vacions estratègiques.

2. Un segon ítem, és el paper del ferrocarril, en el trans-
port de mercaderies. En aquest món, la flexibilitat
compta molt: el subministrament Just in Time, l’e-
conomia que necessita mobilitzar ràpidament els ma-
terials, la logística del Cross-docking... La demanda
d’un servei immediat, l’ha aconseguit un mode de
transport, que és el de màxima flexibilitat, el camió.
Això ha anat, en detriment, del ferrocarril que, si fóssim
capaços de dotar-lo d’una major flexibilitat, podria
competir pels seus menors costos ecològics i, en
molts casos, també econòmics. Per tant, el gran repte
és la batalla per la flexibilitat del ferrocarril. La setmana
passada vaig tenir ocasió de visitar l’estació de
Cervera de la Marenda. En aquesta estació es fa un
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procediment, a tots els trens que travessen la frontera,
carregats de vehicles o d’altres mercaderies, perquè
puguin circular per les vies del país veí. Aixequen els
vagons, amb uns gats hidràulics, i, manualment, uns
operaris premen els eixos i els canvien un a un. En la
imatge, que il·lustra la portada d’aquest document, es
pot veure una gran esplanada plena d’eixos de tren.
Mentre tinguem procediments d’aquesta mena,
imatge viva de la ineficiència i de la inflexibilitat, el nos-
tre ferrocarril no serà competitiu. Cal adoptar, com
més aviat millor, la decisió de conversió de l’ample de
via, a tota la xarxa espanyola, no només de les línies
d’Alta Velocitat, a l’ample internacional, condició
necessària, però no suficient, per a dinamitzar el trans-
port de mercaderies per ferrocarril.

3. Un tercer tema: Cal trencar alguns mites com ara el
metro, presentat com la solució a tot. Qualsevol barri,
qualsevol municipi, vol tenir metro. És la demanda
constant del que es veu com la gran solució a la mo-
bilitat. El metro és un transport eficient, quan hi ha una
gran demanda, és un transport eficient per a determi-
nats àmbits molt densament poblats però, a vegades,
hi ha metros que no porten prou passatge. L’únic que
fem és moure ferro i moure ferro val molts diners. A
Madrid, no fa gaires anys, van construir el metro sur
que uneix tota una sèrie de municipis del sud i que és
un corredor que no te prou capacitat, almenys en
aquests moviments, per omplir aquest metro. No crec
que sigui un exemple de sostenibilitat. Segurament,
altres modes, com tramvies o un sistema potent d’au-
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tobusos hagués estat millor. Per tant, hem de trencar
aquests mites. No podem acceptar que el metro sigui
la solució universal. A cada problemàtica de mobilitat
li correspon un instrument adequat al nivell de la de-
manda. I ho hem de saber explicar.

4. Hem d’aprendre a gestionar les infraestructures. Això,
a vegades, és una cosa molt senzilla. Per exemple: fa
uns quants mesos es va prendre una decisió que ara
no toca valorar: la limitació de la velocitat a 80Km/h a
les autovies i autopistes d’entrada a Barcelona. En el
moment que s’adopta aquesta decisió, en totes aque-
stes vies d’accés a la ciutat, ja no són necessaris car-
rils pensats i dissenyats per anar a 120Km/h, sinó que
la seva amplada de carril pot ser, substancialment,
més reduïda. El mateix dia que es prenia aquesta de-
cisió se’n podia haver pres una altra: Enlloc dels tres
carrils existents, se’n podien implantar quatre, un d’ells
per transport públic i vehicles d’alta ocupació. Aques-
ta decisió de gestió, que només val el que costen uns
quants quilos de pintura, era la que hagués aportat la
visió més sostenible perquè tots els autobusos que fan
el servei entre el Baix Llobregat i Barcelona, podrien
efectuar els trajectes, en menys temps i menys con-
sum energètic. Aquesta decisió, simple i eficient, en-
cara no s’ha dut a terme. La conclusió és que cal efec-
tuar una gestió intel·ligent de les infraestructures.

5. Un altre tema molt suggerent: Qui ha de pagar les in-
fraestructures? Sovint, a bona part de la península, les
infraestructures les paga tothom: els usuaris i els no
usuaris. Tard o d’hora, s’hauran d’imputar els costos
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de la mobilitat a qui es mou. És el que diuen les di-
rectives europees i el que pot posar punt i final a la
situació actual d’injustícia que patim a Catalunya amb
els peatges. I, en funció de quins criteris s’ha de pa-
gar? Vegem-ne un exemple: per anar de Barcelona a
Sant Cugat hi ha dos modes de transport: el ferrocar-
ril i el túnel, ambdós gestionats per empreses
públiques de la Generalitat. Si anem amb ferrocarrils,
ens subvencionen perquè el cost del servei és més
del doble del que paguem. Si vas pels túnels, has de
pagar perquè és una via de peatge. I, has de pagar
més en hora punta que en hora vall. Encara podem
establir un altre element per millorar l’eficiència del sis-
tema i lluitar contra el canvi climàtic: fer pagar menys
als vehicles que van més ocupats. En els llocs on s’ha
aplicat això, s’ha demostrat que una de les mesures
més eficients de cares a evitar la congestió i de les
més barates, per cert, perquè, a més, tothom estalvia,
fins i tot, l’usuari.

6. El cronitori, el temps: En el transport públic, cal que la
durada dels desplaçaments sigui competitiva. Aquest
és un problema que pateixen totes les grans aglo-
meracions i que requereix solucions. N’hi han dues: la
solució Madrid i la solució Paris. La solució Paris és
fer una altra xarxa de tren, el RER, la xarxa Express
Regional. Permet que la gent, que viu a 30 o 40
quilòmetres de Paris, pugui anar a Paris amb un temps
competitiu. A Madrid, han optat per instal·lar quatre
vies a les entrades: per unes hi passen els trens que
paren a cada estació i per les altres els semidirectes.

164



A Barcelona hem de fer l’una o l’altra. Abans de cons
truir altres línies, és prioritari implantar el nostre sis-
tema Regional Express, sinó estem condemnant, a la
gent, a no poder utilitzar les infraestructures, per falta
de competitivitat en la durada del trajecte.

7. Els intercanviadors: és un tema que a Catalunya no
hem sabut resoldre prou bé. Cal que hi hagin uns bons
sistemes d’intercanvi modal. I això vol dir construir
estacions de connexió que siguin molt senzilles: la
gent baixa d’una andana, camina pocs metres i puja
a l’altre medi de transport. En aquest tema, la ciutat
de Madrid ha donat moltes voltes a la de Barcelona.
Madrid ha construït excel·lents intercanviadors. Aquí,
més aviat ens hem dedicat a fer de decoradors d’in-
tercanviadors, el de Diagonal – Provença com a ex-
emple ben actual. L’intercanviador és una peça clau
perquè tot el sistema doni millor servei i sigui més efi-
cient. Cal doncs esmerçar-hi molts més recursos.

8. Més tramvies: El tramvia de nova generació és un sis-
tema eficient i amigable, que té un gran èxit a totes les
ciutats on es reintrodueix. I si podem fer tramvies,
sense catenària, millor. Hi ha sistemes, ja en ciutats
franceses, on el tramvia pot circular, certs trams,
sense catenària. Això està resolt tècnicament. Cal
aplicar-ho. I perquè no pensar en tramvies sense rails?
Autobusos elèctrics, de gran capacitat, que circulin
per carrils reservats, constitueixen un altre exemple de
mode de transport econòmic i eficient.

9. Aeroports: Ara per ara, no tenim un problema de man-
ca d’inversió. Per sort, disposem d’un bon estoc d’in-
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fraestructures aeroportuàries. Crec que els que ja han
vist la Terminal Sud de Barcelona o els que són usuaris
de la T4 de Barajas, coincidiran, amb mi, que, si avui
dia hi ha alguna cosa semblant a les catedrals són els
aeroports. I convindran, també amb mi, que, per aga-
far un vol de Madrid a Nova York, no cal tenir unes ter-
minals amb uns volums tant extraordinaris, que són un
dispendi de tot ordre. Hem convertit els aeroports en
les modernes catedrals, la qual cosa té el seu sentit,
des d’una òptica de la percepció visual i de la imatge
de modernitat d’un país. En qualsevol cas, ara per ara,
en el tema dels aeroports crec que l’èmfasi l’hem de
situar en la capacitat de gestionar-los.

10. La xarxa: El context de l’Aniversari dels 150 anys del
Pla d’Ildefons Cerdà és una bona oportunitat per par-
lar de la xarxa. Cal treballar per implantar xarxes efi-
cients i completes, tant pel que fa a les infraestruc-
tures de transport com les d’abastament elèctric i de
gas, abastament d’aigua... (aquest any no hem de
resar tant a la moreneta, però, encara no tenim la in-
terconnexió de les xarxes). El nostre món es basa,
cada vegada més, en la juxtaposició de xarxes. Cal
estar a la xarxa i, si pot ser, en un punt privilegiat de
la mateixa.

Mentre Cerdà publicava la seva teoria i projectava el fu-
tur de Barcelona, n’hi havia que no hi creien en la xarxa.
N’hi havia molts, i d’altres creien en determinades xarxes
jerarquitzades ben allunyades de la racionalitat del ge-
nial urbanista català. No em puc sostreure a la temptació
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de reproduir una intervenció d’un diputat a les Corts es-
panyoles, el senyor Andrés Borrego, en la Comissió que
estudiava, el 1850, com havia de preveure’s la im-
plantació territorial del tren en la futura llei de ferrocarrils:
“...una gran cruz de ferrocarriles que atraviese nuestro
territorio de norte a sur y de este a oeste (...) Cuando oía
y leía que la Inglaterra, la Francia, la Alemania, se es-
forzaban por cubrir sus territorios de una red de ferro-
carriles, repetía yo sin cesar: no red, sino cruz, es lo que
nosotros necesitamos, y esta cruz la considero destinada
a operar nada menos que nuestra salvación económica,
a la manera que la cruz mística del calvario ha operado
la regeneración de la especie humana...”
En desgreuge del senyor Borrego, que és considerat el
pare del periodisme parlamentari espanyol, val a dir que
intuïa perfectament la importància de les infraestructures
per a “salvar” l’economia espanyola. I, que des del seu
punt de vista, tenia una estratègia ben clara de centrali-
tat a Madrid, en funció de la qual s’han dissenyat les
grans infraestructures ibèriques fins als nostres dies.
Crec, que coincidim que aquesta no és, tampoc, l’es-
tratègia que ens convé. 
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Molt bé, moltes gràcies per convidar-me a parlar aquí, al
Club de Roma, un club llegendari, molt important, i sí, el
títol no és per espantar ningú, és “Complexitat versus in-
certesa”. Tota la idea es basa en què hi ha tres coses a la
natura, a la realitat del món, que es fan invisibles directa-
ment. Unes es fan invisibles perquè son massa petites,
com podrien ser els àtoms, les partícules elementals, i ne-
cessitem prolongar amb instruments exosomàtics, mi-
croscopis, acceleradors de partícules per veure aquest
món microscòpic. Hi ha un món que és invisible perquè és
massa gran, que és el món de les galàxies, de l’astrofísi-
ca, del cosmos, i aquí ens ajudem d’altres instruments
com poden ser els telescopis, radiotelescopis, etc. 

Però avui el que ens interessa és un món que és invisible
per una altra raó, no perquè sigui massa petit, no perquè
sigui massa gran, sinó perquè és massa complex. Quan
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entrem en una selva ho veiem tot però no entenem res, no
entenem quines relacions hi ha entre unes espècies bio-
lògiques i altres especies biològiques. La característica
més important d’un ésser viu la podem intentar definir ara
mateix: és que un ésser viu, una entitat viva, com pot ser
des d’un bacteri, un organisme, una població o, fins i tot,
una organització humana, tot això són sistemes comple-
xos, tenen un gran problema que és part de la seva defi-
nició. La gran il·lusió d’un ésser viu és, senzillament, se-
guir viu, que és equivalent a dir “menjar i no ser menjat”.
Quin és el problema? El problema és que estem envol-
tats per la incertesa. Insisteixo que això és veritat per a un
bacteri, per a una persona, per a una ciutat, per a una
nació i per a una entitat bancària, per exemple. 

L’única cosa certa de veritat en aquest món és que el
món és incert i, per tant, el gran problema que ens plan-
tegem és: si la incertesa del món augmenta, quines al-
ternatives tinc per seguir viu? La veritat és que si co-
mencem un llibre de física, de termodinàmica, per 
exemple, el llibre a la primera frase dirà: “Aquest llibre
està dedicat a estudiar l’equilibri termodinàmic” i quan
acaba el llibre, el que saps és l’equilibri termodinàmic,
arribes al coneixement de l’equilibri termodinàmic i, a la
primera pàgina, hi ha com un intent de definir l’equilibri
termodinàmic. Però els llibres de biologia, o els llibres
d’economia, els de biologia, per exemple, comencen per
dir: “Aquest llibre es dedicarà a estudiar els éssers vius.”
Però quan acabes el llibre, encara no saps què és un és-
ser viu.

170



La veritat és que a finals del segle XIX hi va haver una
gran il·lusió dels biòlegs i els físics, pensant: “No po-
dríem trobar lleis dels éssers vius, lleis de la complexitat,
de la mateixa manera que els físics han trobat les lleis
de la física?” És a dir, si nosaltres, ara, mirem els astres
podem calcular amb una precisió de segons i de mil·lí-
metres on estarà Saturn d’aquí a cinc segles. Bé, amb
els éssers vius en tindríem prou amb molt menys: “Què
em passarà la setmana que ve?” No ho podem fer. La
gran il·lusió era: no podrien aportar la física i les mate-
màtiques algun mètode per comprendre la matèria viva,
la matèria complexa, la matèria que és invisible perquè
és massa complicada?

La veritat és que no ho ha aconseguit mai. Hi ha hagut
quantitat de teories, des dels fractals que comentàvem ara,
teoria de catàstrofes, caos, en fi, moltes i moltes disciplines
científiques han sortit amb la il·lusió de dir: ara arribo jo i
per fi faré una aportació per entendre la complexitat, i això
serà tan interessant, des d’un compositor que fa música
fins a un microbiòleg que tracta els bacteris o un econo-
mista que intenta estudiar o fer sobreviure una empresa din-
tre del mercat. Si no ha estat possible, en la meva opinió, és
perquè qualsevol ésser viu intercanvia amb la resta de l’u-
nivers tres coses: matèria, anem bé, la física parla de ma-
tèria; intercanvia energia, anem bé, la física també té equa-
cions i lleis que parlen d’energia; però també informació, i
aquí és on comencem (...) en principi, anem bé perquè la
matemàtica des de la Segona Guerra Mundial, amb Von
Neumann, Shannon, Weaver i molts científics, ha fet teories
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de la informació, però la matemàtica parla de la informa-
ció, la termodinàmica parla de la matèria i de l’energia, pe-
rò encara no ha sortit un geni capaç de buscar una equa-
ció fonamental en la qual es tingui en compte l’intercanvi
de les tres coses alhora: matèria, energia i informació.

El que vull fer avui aquí és comunicar que mentre aquest
geni no arriba, he ofert una possibilitat de cosir la ter-
modinàmica amb les matemàtiques per fer una equació
que intenti explicar les alternatives que té un sistema
complex quan augmenta la incertesa. Insisteixo que
aquest és el problema, jo sóc un sistema complex, un
bacteri, un organisme, una ciutat, un barri, una família,
una organització i, de sobte, la incertesa al meu entorn
augmenta. Quines alternatives tinc per seguir viu? 

Aquesta proposta es va publicar l’any 2000, jo he deixat
per a aquell que vulgui aprofundir en la part física o ma-
temàtica, he deixat dues còpies d’aquests articles, és a
dir, el que vulgui capbussar... però, de moment, m’heu
de creure. Aquesta equació, que enunciaré ara, després
a la segona part de la xerrada serà analitzar aquesta
equació, amb dues idees, una és la idea de progrés: què
vol dir progrés, això ja ens afecta directament perquè no
tots pensem o definim la paraula progrés de la mateixa
manera, i avui estem a l’any de Darwin i hi ha dues ma-
neres de solucionar problemes: per selecció natural, pe-
rò per a això necessites milions d’anys, i molts proble-
mes no poden esperar milions d’anys. I, d’altra banda, la
selecció natural.
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Molt bé, doncs en primer lloc, quina és aquesta equa-
ció? Aquesta equació té quatre magnituds i aquestes
quatre magnituds us sonaran molt bé. La primera és: pri-
mer dividim l’univers, el conjunt de tot el que és en dues
parts: el que m’interessa, això és típic de físics, dividei-
xo l’univers en dues parts, el que m’interessa i la resta
de l’univers, és a dir, per a un físic sempre hi ha un din-
tre i un fora, i entre el dintre i el fora hi ha una superfície
que separa el dintre del fora. Segons com sigui aquesta
superfície, l’intercanvi entre el dintre i el fora serà un bon
intercanvi de matèria, d’energia, d’informació o no dei-
xarà passar res, això és un sistema aïllat. 

Molt bé, doncs si definim un sistema qualsevol, insistei-
xo, un bacteri, un organisme, una organització qualse-
vol, els sistemes poden ser molt complexos, poc com-
plexos o gens complexos, és a dir, la complexitat és una
magnitud que es pot mesurar com mesurem el pes amb
quilos. Què vol dir un sistema complex? Senzillament un
sistema que té moltes alternatives, que té molts estats
possibles. Per exemple, un cuc de terra és molt complex
si el comparem amb una pedra, perquè una pedra té
pocs estats possibles, un cuc de terra en té més, un cuc
de terra pot distingir entre una zona més humida, menys
humida, més llum o menys llum. Però un cuc de terra,
que és més complex que una pedra, és menys complex
que un ésser humà.

Alguns biòlegs, alguns intel·lectuals dirien que això no és
políticament correcte. Bé, jo penso que entre un bacteri i
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Shakespeare hi ha una diferència. Ja en parlarem. O, per
exemple, l’aeroport del Prat és un sistema que té milers de
milions d’estats possibles. És a dir, la complexitat d’un sis-
tema és la varietat d’estats possibles que pot tenir. Ja te-
nim una de les quatre magnituds: la complexitat d’un sis-
tema. La mateixa cosa es pot dir de qualsevol empresa: hi
ha empreses senzilles, empreses més complicades...

L’altra magnitud és la complexitat, però no del sistema si-
nó de la resta del món. Això, parlant d’una manera més an-
tropocèntrica, no ho anomenem complexitat sinó la incer-
tesa, justament. Per exemple, si anem sota el mar a 10.000
metres de profunditat, la incertesa d’aquest ambient, d’a-
quest ecosistema és pràcticament nul·la. Per què? Perquè
durant un any sencer la temperatura no varia ni tan sols
una dècima de grau, perquè la foscor és total, perquè els
estats possibles de l’ecosistema són molt pocs. En canvi,
si anem pujant cap a la superfície del mar, a la superfície
del mar la complexitat o la incertesa augmenta perquè a la
superfície del mar hi ha turbulències, hi ha onades, hi ha
canvis meteorològics, etc. Bé, ja tenim dues de les quatre
magnituds, però podem insistir en el problema. El proble-
ma d’un ésser viu és: què passa si de sobte la incertesa
del seu entorn augmenta? Què puc fer per seguir viu? 
Les altres dues magnituds són: una, el comportament
del sistema conegut, el comportament de l’entorn. Dit
d’una altra manera, la capacitat d’anticipació d’un siste-
ma respecte a la incertesa. Un cuc de terra té una ca-
pacitat d’anticipació molt petita, però més que una pe-
dra, també. Capacitat d’anticipació vol dir si sóc capaç
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de rebre senyals de l’exterior. Per exemple, s’està asse-
cant el meu ambient, jo m’haig de desplaçar cap a un
lloc on hi hagi més humitat. Això és anticipar-se al que
pot succeir. L’aeroport del Prat també, o el coneixement,
o el sistema immunitari són conquestes de l’evolució.
Què és el sistema immunitari? Doncs una manera d’an-
ticipar la incertesa. Què és la intel·ligència? La intel·li-
gència, el cervell... Home, aquí podíem dir dues frases
bones, dos aforismes: el cervell es va inventar per sortir
de casa. Tots els animals que estan fixos, com els per-
cebes o les meduses, que es mouen a la deriva, no ne-
cessiten cervell i, per això, no tenen cervell. Si no han
d’orientar-se en el moviment, no necessiten intel·ligèn-
cia. Ara, en el moment que has de sortir de casa, ne-
cessites un cervell si tens una mobilitat pròpia. 

En canvi, la memòria es va inventar, va sorgir per tornar
a casa. Això té gràcia: el cervell és per sortir de casa i la
memòria per tornar a casa. El problema que té una for-
miga quan surt a buscar aliment és tornar al formiguer.
Hi ha moltes maneres, com feia en Pulgarcito, amb fero-
mones, etc., però això és una manera d’anticipar la in-
certesa. I la quarta magnitud important és l’acció. Acció
vol dir la capacitat que té el sistema de canviar la incer-
tesa del seu entorn. Ara ens estem apropant a problemes
com el canvi climàtic, com la sostenibilitat, etc. Si resulta
que la incertesa augmenta, jo puc fer vàries coses per
seguir viu, que és la màxima il·lusió: una, augmentar la
meva complexitat, una altra, augmentar la meva capaci-
tat d’anticipació o augmentar la meva capacitat de can-
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viar l’entorn. Hi ha dues maneres de canviar l’entorn: una,
canviar l’entorn, i l’altra, canviar d’entorn. Aquí surten dos
conceptes fonamentals: canviar l’entorn és la tecnologia,
és fer arquitectura. Què és l’arquitectura? És una mane-
ra de garantir un control de la incertesa ambiental. I què
és la mobilitat? Bé, si jo no sóc capaç de canviar el meu
entorn, el que faig és buscar un altre entorn. 

Doncs bé, atenció perquè ara diré el més important d’a-
questa tarda, que és aquesta equació. Aquesta equació,
per als que estiguin familiaritzats amb la matemàtica, no
és exactament una equació, sinó que és una identitat
matemàtica. Una equació matemàtica és veritat per a
certs valors que anomenem solucions de l’equació, pe-
rò això és veritat per a qualsevol valor de la solució, és a
dir, és molt més forta una identitat que una equació: la
identitat es fa (...) la igualtat es fa amb dues ratlles i la
identitat amb tres. 

Doncs bé, és un gran plaer comunicar aquesta llei fona-
mental de la natura que –insisteixo– és la mateixa per a un
bacteri, per a un organisme, per a una població i per a una
organització humana. La complexitat d’una individualitat
més la seva capacitat d’anticipació és igual a la incertesa
de l’entorn més la capacitat d’acció. Impossible violar ai-
xò, impossible. És a dir, si resulta que la meva incertesa
augmenta, o em faig més intel·ligent, és a dir, o sóc capaç
d’anticipar més el que succeirà (i la nostra gran conques-
ta en l’evolució ha estat el coneixement, i dintre del conei-
xement el coneixement científic, entenem per coneixement
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científic aquell coneixement que està fet, elaborat amb la
mínima ideologia possible, amb la mínima creença possi-
ble), o milloro la meva tecnologia o contamino o distorsio-
no més el medi ambient o, com a última solució, atenció,
encara si no puc ser més intel·ligent i no puc contaminar
menys, si no sóc capaç d’inventar una tecnologia nova, si
no sóc capaç d’augmentar la meva mobilitat, encara que-
da l’última possibilitat, que és canviar d’identitat. Sona molt
fort i fa una mica de por, perquè l’últim que volem en la
nostra vida és deixar de ser el que som, no? 

Però be, si tots els éssers vius que hi ha hagut durant els
últims 3.000 milions d’anys haguessin tingut èxit respec-
te de no canviar d’identitat, tots seríem bacteris en
aquest moment. És a dir que el canvi d’identitat ha estat
una de les solucions importants. Una de les persones
més amigues del Museu és Lynn Margulis, una persona
que ja que has començat en aquesta via diré que és molt
possible que sigui premi Nobel en els pròxims cinc anys.
Té una teoria maquíssima i és la de la simbiogènesi, una
gran descoberta en l’evolució. 

Què vol dir simbiogènesi? Doncs que en moments de
gran estrès, de gran augment de la incertesa en l’am-
bient hi ha hagut acords, pactes, això és quelcom que
podem treure per la nostra vida quotidiana, per organit-
zar la nostra vida quotidiana, i és que el benefici d’una in-
dividualitat no vol dir necessariament el perjudici d’una
altra. Simbiogènesi vol dir que junts canviem d’identitat i
junts aconseguim resoldre el problema i continuar vius,

177



continuar vius amb una identitat diferent, però continu-
em vius. Es podrien posar molts exemples, però per co-
mentar ràpidament, primer, hi ha una manera d’inde-
penditzar-se de les fluctuacions de l’entorn, i és aïllar-se.
Atenció! Això és una solució falsa perquè l’aïllament ens
porta a l’equilibri termodinàmic: un ésser viu que s’aïlla
de l’exterior, que no pot intercanviar matèria, energia, in-
formació està condemnat a mort; és l’equilibri termodi-
nàmic, és l’estat de la mort tèrmica. Això seria un nacio-
nalisme dolent, és una nació que vol ser independent a
base d’incomunicar-se de tota la resta de nacions del
món. Tornarem aquí quan parlem de què vol dir progrés. 

La simbiosi, un exemple interessant, per posar-ne un no-
més. No sé si sabeu que la vegetació en una selva, en un
bosc, és molt més agressiva que els animals. Si po-
guéssim veure en càmera ràpida, les plantes tenen una
agressivitat tremenda com no tenen els animals. Els ani-
mals fan una parada, es miren i, difícilment, si no és per
menjar, ataquen uns als altres. Les plantes, per tal d’ar-
ribar a la primera línea de sòl són capaces d’estrangular-
se, recolzar-se les unes en les altres, etc. Doncs bé, no-
més hi ha un arbre que s’ha escapat d’aquesta compe-
tència ferotge a la selva, i és un arbre que ha pactat amb
una formiga, és a dir, està en simbiosi l’arbre i la formiga,
però han fet un conjunt de tal manera que l’arbre no pot
viure sense la formiga i que la formiga no pot viure sen-
se l’arbre. És a dir, si hi ha una altra planta que gosa to-
car aquest arbre, surt un exèrcit de formigues i talla la
punta que ha gosat tocar l’arbre i, a canvi, té un nèctar
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deliciós que l’arbre només dóna a aquesta formiga. És
un pacte simbiòtic increïble. 

És clar, l’arbre ha perdut una identitat perquè depèn de
la formiga i la formiga ja no és la mateixa: no té la lliber-
tat que tenia abans perquè depèn de l’arbre. Un matri-
moni, d’alguna manera, també és una mena de simbio-
si, però el que és interessant és que el global ha de ser
més independent respecte de la incertesa anterior del
que eren les dues parts abans d’unir-se. Això em permet
donar, dintre d’aquest esquema conceptual, una idea de
progrés nova, una idea de progrés que no és créixer. 

Stephen Jay Gould, que és un intel·lectual importantíssim
de l’evolucionisme, va criticar totes les definicions de pro-
grés que s’havien intentat donar en ciència. Jo vaig tenir
amb ell un gran debat a Tampa, a Florida, perquè jo li deia
com a físic (...) ell deia que els éssers humans no es pot
dir en cap sentit que siguin més progressius que un ratolí
o que un ocell. Per què? Perquè totes les definicions de
progrés s’havien enfonsat. Jo li vaig contestar el que he
dit abans: entre un bacteri i Shakespeare, si no trobes la
definició de progrés, la culpa no la té la paraula progrés,
la tens tu que no has trobat una bona definició. Això és el
que normalment passa amb els conceptes científics.

La primera definició que va sorgir de progrés començava
bé perquè era “progressar és augmentar la probabilitat de
supervivència.” Perfecte, tret d’una cosa: aquesta proba-
bilitat no es pot calcular i, per tant, la definició no té sentit,

179



no podem calcular una probabilitat cap al futur. Hi ha un
acudit matemàtic, d’aquell matemàtic que intenta pujar a
un avió amb una bomba i la policia li obre la maleta i li diu:
“Però, home de Deu! On va vostè amb una bomba?” I diu:
“Calli, que sóc matemàtic i he calculat que la probabilitat
que en un avió hi hagi dues bombes és molt més petita,
per això porto la meva.” Bé, aquí la gran barbaritat és que
està comparant la probabilitat d’una cosa que ja ha succeït
amb la probabilitat d’una cosa que encara no ha succeït.
Per tant, aquesta idea de progrés basat en la probabilitat
de supervivència és inútil perquè és incalculable.

Després va sortir una altra definició de progrés, que era
mirar l’ADN, com tots tenim un text. La cosa va comen-
çar bé perquè un retrovirus com el retrovirus de la sida
té un volum semblant a les instruccions d’una rentadora,
un virus normal ja és com un diari, com l’Avui, com El
País, com La Vanguardia: anem bé. Una cèl·lula, una
bactèria seria com El Quixot, o com La Bíblia, dos mi-
lions de bits, un organisme molt elemental com un pro-
tozou ja seria com una biblioteca domèstica però, de
sobte, s’espatlla tot perquè resulta que la ceba té més
complexitat que un ésser humà. Per tant, és inaccepta-
ble. No sabem quina part és rellevant o no és rellevant. 

En fi, fins que, al final, la bona proposta de què és pro-
grés, progrés no és créixer perquè, llavors, l’espècie més
progressiva del planeta serien, primer, les bactèries, des-
prés, els insectes, etc. Dintre d’aquest esquema con-
ceptual que estic oferint avui, ofereixo també una idea
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de progrés. Ho dic perquè estem en plena crisi i la crisi
és la manera que té la incertesa de dir-nos que hem de
canviar de model. I si som científics, el que hem de fer és
no donar-li la culpa a la natura sinó dir: som nosaltres els
que hem de canviar de model. Bé, una bona definició de
progrés no és créixer, ho dic perquè en molts models
econòmics, si al final no hi ha un creixement resulta que
no hi ha economia. Aquesta és la aportació que faig avui. 

No es pot créixer indefinidament perquè això va en con-
tra del primer principi de la termodinàmica, i del segon
principi de la termodinàmica, és a dir que és inútil. Si no-
saltres ens convencem que es pot créixer indefinidament,
arribarà un moment en què si no ens controlem nosaltres,
ens controlarà la realitat mateixa, en aquest cas, el mercat.

Què vol dir progressar dintre de l’esquema conceptual
segons el qual complexitat més anticipació és igual a in-
certesa més acció? Bé, doncs és un plaer proposar
aquesta definició. Jo diria que un sistema passa d’un es-
tat A a un estat B, tal que l’estat B és més progressiu que
l’estat A si podem demostrar que en l’estat B és més in-
dependent de les fluctuacions de la incertesa que en
l’estat A. Tota l’evolució, agafem qualsevol evolució, per
exemple, els homínids.

Els primers homínids eres carronyers, és a dir, primer
menjaven els lleons, després les hienes, després els vol-
tors i, quan ja havia marxar tothom i només quedaven els
ossos, sortien. Tenien poc prestigi. En principi, l’Australo-
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pithecus afarensis intentava menjar el que quedava din-
tre dels ossos amb una pedra. La indústria lítica va ser la
primera gran revolució industrial perquè, amb una pedra,
guanyes independència respecte de no tenir pedra. En-
cara més el bipedisme: una cosa és anar amb quatre po-
tes al mig de la sabana, que el depredador el veus quan
ja està a deu metres, ja és tard per enfilar-se a un arbre
o, senzillament, al posar-se de peu aquests cinc metres
es converteixen en 150 o 200 i, per tant, ets més inde-
pendent de qualsevol depredador i tens temps d’enfilar-
te a un arbre i, de pas, has alliberat les mans. Importan-
tíssim, això. És molt progressiu alliberar les mans perquè
suposem que un dofí té una idea genial: no pot passar
de la teoria a la pràctica amb aquelles aletes. 

La mà és un estri per passar de la teoria a la pràctica. El
foc: el foc és una bogeria, el foc de l’Homo erectus va
ser un salt important amb l’anticipació, amb la mobilitat,
amb el coneixement, amb tot. Primer, no és el mateix dor-
mir a la sabana sense el foc, has de creuar els dits i de-
pens de qui passi mentre tu estàs dormint. Si tens foc
t’independitzes de la mala sort de qui passi per allà. El
foc augmenta la dieta per 10.000. Intenteu anar a [ININ-
TEL·LIGIBLE] a menjar, pràcticament res es pot menjar,
és massa dur, no es pot digerir, no és prou tendre i, a
més, és perillós per als microorganismes. Amb foc t’in-
dependitzes d’allò que hi ha disponible per menjar. 

Amb el foc s’allarga el dia. Si no hi ha foc, a les sis de la
tarda, a dormir tothom! Si tens foc pots continuar de-sen-
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volupant la parla, la conversa... els avis, els fills i els néts
comencen a socialitzar les reunions i a parlar. L’agricul-
tura. Home! L’agricultura, que és baixar la diversitat a ze-
ro, és una manera de reduir la incertesa i reduir la de-
pendència del recol·lector, i la ramaderia és una mane-
ra de reduir la dependència del caçador. Els diners.
Atenció! Els diners són un element superprogressiu per-
què acaben amb l’economia de trueque. Si tu tens un to-
màquet i jo tinc un conill, i jo vull el teu tomàquet, tinc
una dependència molt gran del fet que a tu t’interessi el
conill perquè, si no, no hi ha tracte. Els diners ens inde-
penditzen d’aquests interessos mutus. “Toma 20 euros y
cómprate lo que quieras” és la base de la independèn-
cia econòmica. La targeta de crèdit és una independèn-
cia si se t’acaben els diners el dia 20, etc.

Molt bé. I, per acabar, comparar les tres maneres dife-
rents que hi ha de produir un canvi quan la incertesa
augmenta. La primera és la selecció natural. Selecció na-
tural: compararem tot el que existeix en el món, filosòfi-
cament podem dir que existeix perquè ha estat selec-
cionat, però... Quina diferencia hi ha entre la selecció na-
tural i la selecció cultural? Bé, en direm quatre: selecció
fonamental, selecció natural, que és la d’en Darwin, se-
lecció cultural, que és la d’una ment humana, i l’altra la
podíem anomenar selecció política o selecció social.

Primer: selecció fonamental. Només pot existir allò que
està en harmonia amb les lleis de la natura. Algú ha vist
alguna vegada una estrella cúbica? No, perquè no seria
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estable. Si un déu
pogués fer una es-
trella cúbica, en el
moment en què la
deixa anar es tor-
naria esfèrica o un
planeta. Per tant, la
primera idea molt
forta és que surt a
la foto de l’univers,
existeix, allò que és
estable, allò que

vol continuar a la realitat. Aquí hi ha una frase de Spino-
za en el seu Tractatus Geometricus que és una, per a mi,
és l’anticipació d’en Darwin, la frase és el Conatus de
Spinoza, és una frase que diu: “Tota cosa, tot ens d’a-
quest món té la tendència a romandre en la seva essèn-
cia.” Bé, això està darrera de totes les seleccions que
explicaré ara. 

Selecció fonamental: hi ha partícules que no les veiem
perquè no són estables, perquè es desintegren abans
que nosaltres puguem fer un experiment amb elles, pe-
rò des que va sorgir el primer ésser viu, la selecció fo-
namental va deixar pas a la selecció natural. És clar, per
a un ésser viu, l’estabilitat no és suficient, és la diferèn-
cia entre una sardina viva i una sardina en llauna. Un ca-
dàver és estable, pot ser estable, però el que interessa
a la selecció natural no és l’estabilitat sinó l’adaptabilitat.
La diferència entre aquest got d’aigua i jo mateix és que
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aquest got d’aigua, si canvia la temperatura de l’habita-
ció, aquest got d’aigua seguirà mansament les fluctua-
cions de temperatura, però si la temperatura aquí canvia,
nosaltres, mamífers, éssers vius, lluitarem per mantenir
la nostra temperatura independentment del que està
succeint aquí fora, és a dir, a partir del primer ésser viu,
a part de la selecció fonamental hi ha la selecció natural,
però vet aquí que la selecció natural acaba amb el pri-
mer ésser intel·ligent, el primer ésser capaç de cons-
truir coneixement, i aquí hi ha una gran diferència entre
la selecció natural i el que podríem anomenar la selecció
cultural. Quina és la diferència entre la selecció natural i
la selecció cultural? Amb la selecció natural, atenció,
atenció! Primer és la solució i després és el problema, i
amb la selecció cultural, la que fem nosaltres cada dia,
primer és el problema i després és la solució. 

Per exemple, al primer dinosaure que li van sortir plomes
ningú sabia perquè servien les plomes, segurament de-
via ser el hazmerreír dels altres dinosaures. “On vas tu
amb plomes, aquí?” O, dit d’una altra manera, quan va
baixar la temperatura i va augmentar la humitat, un ani-
mal no es pot esperar 20.000 anys a què li surtin les plo-
mes: o les té i, llavors, per selecció natural agafa una fun-
ció, agafa un sentit, o s’extingeix. És a dir, amb la selec-
ció natural, les coses supèrflues són importants d’acon-
seguir. Després, aquesta ploma que es va seleccionar
per volar es va reseleccionar. Perdó, que es va selec-
cionar com a aïllant tèrmic, es va reseleccionar com a
element de vol. Un dinosaure que anava perseguint a un
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altre, la víctima donant salts, fins que amb un d’aquests
salts va dir: “Ahí te quedas” i va començar a volar grà-
cies a què tenia plomes. I, més endavant, la ploma va
servir per escriure, ja per selecció cultural. És a dir, amb
la selecció cultural, les coses són molt més ràpides que
amb la selecció natural. 

Però tenim un problema i és que pensar, el que es diu
pensar, pensar, no pensa mitja ment ni ment i mitja. Pen-
sar pensa una ment humana i el problema és quan tenim
dues ments humanes que han de prendre una decisió que
afecta als dos. Aquí és quan apareix la quarta selecció,
que és la selecció social o política. Per això existeix la po-
lítica. Com puc prendre, un grup de persones poden pren-
dre una solució, acordar una determinada solució. 

Bé, el que hem vist és que tot ha funcionat, primer, d’u-
na manera bastant salvatge, amb la selecció natural pro-
vocant unes extincions molt grans, la ment humana ha
aconseguit –jo crec– progressar en molts sentits, i arri-
bem a la convivència humana en la que tenim un pro-
blema. Això ho podem parlar en el col·loqui, d’identifi-
cació col·lectiva, i com prenem una selecció del que hem
de fer entre vàries persones diferents. Tenim, com a mí-
nim, un esquema conceptual; tenim, com a mínim, una
idea de progrés diferent. Progressar és alliberar-se d’a-
questes dependències de la incertesa. I, per acabar, no-
més dir una cosa: quan la incertesa és baixa, els siste-
mes complexos es poden instal·lar amb qualsevol estra-
tègia, amb moltes estratègies diferents i, per això, aug-
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menta la diversitat, però quan, de sobte, la diversitat
augmenta, justament perquè abans hi ha hagut un gran
ventall de diversitats, hi ha on triar. Aquesta és l’oscil·la-
ció que ens recomana perquè hem de preservar el tresor
més gran que tenim, que és la diversitat del planeta. Ho
dic perquè molta gent pensa: “Bé, hi ha un bracket de di-
versitat.” Hi ha científics que pensen que hi ha 10 milions
d’espècies, altres que pensen que hi ha 30 milions d’es-
pècies... Realment necessitem mantenir tantes espècies
diferents? Amb un pollastre i una col no podem anar ti-
rant? O una mica més? Per què és tan important? 

El meu missatge final és que hi ha una raó estètica en la
qual no entraré, hi ha una raó ètica en la qual potser sí
que hi entraré. Qualsevol de nosaltres té una probabilitat
ínfima d’existir abans d’existir. Suposo que en això hi es-
teu d’acord. Té molt a veure amb l’acudit que he dit
abans. Dit d’una altra manera, si jo acabo la meva vida
aquí, quina és la probabilitat que torni a sortir jo mateix?
No és nul·la la probabilitat, perquè el meu ADN pot tor-
nar a integrar-se, però això és com si tinc totes les lletres
del Quixot en una piscina i espero, remenant, reconstru-
ir El Quixot. He calculat el temps que necessitem perquè
qualsevol de nosaltres o un germà bessó torni a sortir.
L’edat de l’univers, avui en dia, és de 13.700 milions d’a-
nys. Quan necessitem esperar perquè jo, qualsevol de
nosaltres, torni a sortir per atzar? És un trilió de bilions
de quadrilions l’edat de l’univers. És a dir, millor respec-
tar les espècies que existeixen, no només per la mínima
probabilitat que tenien d’existir sinó perquè són el fruit
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d’una evolució irrecuperable. I el factor econòmic: el
100% del que mengem ve de la diversitat biològica i un
terç dels medicaments ve de la diversitat biològica. I, al
final, està el criteri científic. Hem de preservar qualsevol
espècie perquè en aquesta espècie pot estar la solució
d’un problema que encara no s’ha presentat, és a dir, és
un tresor de solucions per al futur de medicaments i de
qualsevol cosa. Per tancar aquesta idea diré que, fins
ara, hi ha hagut quatre grans revolucions industrials. En-
tenem per revolució que una mica abans va ser molt di-
ferent que una mica després. Una és la indústria lítica, la
segona és el foc, la tercera ja és molt més recent, són
les màquines tèrmiques del XIX que, d’alguna manera,
van acabar amb l’esclavitud i van canviar molt la convi-
vència humana. Després, va ser la informació amb la Se-
gona Guerra Mundial, desprès de la Segona Guerra
Mundial van sorgir els ordinadors, la capacitat de simu-
lar, les xarxes, Internet... Estem en aquesta revolució, pe-
rò estem a punt d’entrar en una altra que jo crec que,
com a membres del Club de Roma, us interessarà. 

Si realment accepteu la idea que progressar és guanyar
independència, en aquest moment hi ha el principi de
tota una revolució que encara no es coneix molt: el nom
que se li dóna és biomimetisme, o biomimicry, en anglès.
És tan recent que encara no s’han posat d’acord els
científics de com anomenar això, que és mirar les inno-
vacions que han succeït per selecció natural, no sigui
que puguem copiar aquestes idees per selecció cultural.
Posaré només quatre exemples espectaculars. 
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Un termiter, una arquitectura de termites a la sabana, a fo-
ra pot estar a 55 graus, dintre a 27 graus i, em podeu
creure, les termites no tenen aire condicionat, les termites
no consumeixen combustible fòssil, les termites no envien
anhídrid carbònic a l’aire. No podrien els arquitectes in-
vestigar com s’ho fan, no sigui que hi hagi alguna idea a
tenir en compte en els edificis? Resposta: hi ha sis grups
en aquest moment en el món que estan estudiant les ter-
mites, a veure si podem crear aquesta circulació d’aire. 

Una cosa que a un físic li fa nosa és quan veu un vaixell
i darrera del vaixell una estela blanca de 70 metres. Ai-
xò és una barbaritat des del punt de vista físic perquè
aquesta espuma, en realitat, és energia que hem gastat
amb emissions que hem enviat a l’aire, en fer què? En
agitar l’aigua del mar, en escalfar l’aigua del mar, no en
provocar el moviment de l’embarcació. No hi ha un sol
mamífer aquàtic, no hi ha un sol peix, no hi ha un sol rèp-
til, no hi ha un sol insecte que deixi una estela blanca.
Primer, perquè seria suïcida. És com dir als depreda-
dors: “Mira quina fletxa. Jo estic a la punta de la fletxa,
si em vols atacar, ho faig perquè se’m vegi des de 10
quilòmetres.” Però no hi ha emissions de gasos, no po-
dem investigar què fan tots aquests animals per moure’s
d’aquesta manera? En aquest moment, hi ha més de 100
laboratoris al món investigant això. Vaixells amb aletes,
en comptes d’hèlix? Bé, doncs sí. Veurem vaixells amb
aletes, veurem vaixells de vela però amb una vela que
és una vela diferent, és una vela que aprofita l’aire d’una
manera molt més sàvia. 
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La flor de lotus. Aquest estiu, mentre ajudava a fer el mu-
seu de Pequín, a Xina, un dia que plovia molt, entrem en
un edifici, i se’m va quedar una imatge al cap com d’u-
nes esferes transparents rodant. Vaig demanar als meus
amics xinesos de tornar a l’entrada de l’edifici. On he vist
jo això? Ho acabava de veure, bé, era la flor de lotus,
que és una planta aquàtica, sota la pluja. Em vaig que-
dar admirat. Tothom al meu entorn deia: “La flor de lo-
tus... Què passa? No has vist mai una flor de lotus?” No,
no l’havia vist mai. La flor de lotus sota la pluja no es mu-
lla, no es mulla perquè les gotes d’aigua es comporten
com si fossin gotes de mercuri. Té una estructura nano-
tecnològica, de manera que la gota es queda com una
esfera i roda sobre la fulla. Conseqüència: primera, la
planta no es podreix perquè no s’estanca l’aigua dintre
de la fulla. Aquesta esfera quan roda captura totes les
partícules i és un sistema d’autoneteja. D’aquí el mític
prestigi que té la flor de lotus a l’Orient: enmig d’unes ai-
gües putrefactes i negres, la flor de lotus està sempre
brillant i polida perquè té aquest sistema d’autoneteja.
Hi ha 200 laboratoris al món intentant imitar això. Per als
grafiters serà terrible, perquè es desesperaran. Tot se-
ran boletes de la pintura que cauran. No aconseguiran
pintar res però, per exemple, el museu de València, gas-
ta 1 milió d’euros cada any netejant vidres i netejant fa-
çanes. Si trobem aquesta pintura, cada vegada que plou
s’autoneteja. No sé si us heu adonat que les papallones
sempre estan brillants, sempre estan netes, i els escara-
bats sempre estan amb pols: perquè les papallones te-
nen aquesta estructura i els escarabats no la tenen. 
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En fi, així podria estar tota la tarda dient exemples que
estem aconseguint ara. Del cor de les balenes, per exem-
ple, podrem reconstruir, evitar els marcapassos, nous an-
tibiòtics. Aquesta és realment una revolució perquè vol
dir que està d’acord amb la idea de progressar que he
mencionat. Progressar no és créixer, el progrés a través
del creixement ens porta al concepte plaga: la humanitat
s’assembla més a una plaga que a una altra cosa, en
aquest moment. Progressar vol dir estar molt d’acord amb
aquesta quarta Revolució Industrial. Des de la Revolució
Industrial del segle XIX, atenció, mai un residu havia que-
dat a la natura. Fins al segle XIX, cada vegada que un és-
ser viu deixava un residu, un altre ésser viu consumia
aquest residu. Des del segle XIX, estem acumulant resi-
dus. Bé, aquesta quarta Revolució Industrial té la doble
vessant de fer eficaç el consum d’energia i de respectar
el medi ambient, és a dir, part del que surt d’aquest con-
cepte és que –jo penso que Stephen Jay Gould s’equi-
vocava en això– l’entorn és part de l’ésser viu. 

No pots comparar dos éssers vius diferents sense con-
siderar el seu entorn. Aquest penso que va ser el seu error.
Desafortunadament, ell, que era un gran intel·lectual de
l’evolució, ha desaparegut i no tenim sparrings per dis-
cutir això en aquest moment. Potser el Club de Roma po-
dria ser un bon espai. L’evolució biològica és un dels
grans debats intel·lectuals que podem projectar amb l’or-
ganització de la nostra vida quotidiana. I la idea és
aquesta, la idea és que l’entorn és com un membre nos-
tre, és a dir, si fem malbé l’entorn és com si ens tallem
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una cama o com si ens tallem una pota. Jo penso, crec
que està bastant dintre de la vocació del Club de Roma
comunicar aquest tipus de missatge. 

Ara és el moment, ara és el moment perquè hem arribat
a un moment en què moltes coses ja no són recupera-
bles, i és un moment en què no podem tornar enrere i
que encara podem resoldre molts d’aquests problemes.
Hem de canviar de comportament, hem de canviar de
model. Fins ara, hem seguit una manera per canviar de
model que és donar regles: “No facis això, no facis allò
altre.” Bé, això sobretot si ho dius a uns adolescents els
hi donaràs el missatge contrari perquè facin... que han
de fer. Però modernament tenim una altra idea, i Cos-
moCaixa, i moltes de les institucions modernes, que és
que s’ha de tractar al ciutadà com un ésser adult. I això,
què vol dir? Això vol dir que la convicció amb què can-
vies de comportament perquè has descobert tu mateix
una cosa, perquè tu ho has comprès, no es pot compa-
rar al canvi de comportament que fas perquè has rebut
una ordre o perquè has rebut una regla.

Molt bé. Moltes gràcies per la vostra atenció i en algun
moment continuarem amb el diàleg. Gràcies.
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LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL:
¿UN FRACASO ECONÓMICO O SOCIAL?

Joaquim Muns
Catedrático emérito de la Universidad de Barcelona

Exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial

Exconsejero del Banco de España

Barcelona, 14 de julio de 2009
_________________

La profunda crisis que estamos viviendo tine un origen y
un contexto fundamentalmente económico, pero los fac-
tores políticos y sociales han desempeñado también un
papel destacado en el desarrollo de los acontecimientos.
En la presentación que sigue, pondré de relieve tanto los
aspectos económicos como los sociales y destacaré, en
la última diapositiva, que se trata de “un fracaso de toda
la sociedad”, frente al que se debe reaccionar desde to-

das las esferas: la
economía, la política
y el sistema educa-
tivo.

Las diapositivas que
se presentan a conti-
nuación de sarrollan
mis ideas y reflexio-
nes sobre el tema.
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MÁS ALLA DE LA CRISIS FINANCIERA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

En el 2009 puede decirse que la crudeza con que se manifestase la crisis financiera y sus se-
cuelas sociales y económicas, así como las controversias sobre el cambio climático, que arre-
ciaron cuando el año acababa y se acercaba la Cumbre de Copenhague, parecían no dejar hueco
para hablar de otros temas relativos al desarrollo humano. Pero las múltiples repercusiones de
esos dos temas en otros muchos ámbitos de la vida colectiva obligaron a recordar el resto de pro-
blemas e interrogantes que siguen agobiando dicho desarrollo. Muchos de ellos son los mismos
que viene resaltando el Club de Roma desde sus orígenes y que siempre requerirán una atención
específica.  Por lo que aunque desde entonces se puede  constatar que las sociedades se han
transformado hasta extremos insospechados, sus encrucijadas  siguen siendo tan complicadas
como las de entonces y las que se han sucedido y enrevesado a lo largo de estas décadas.

Así parece ineludible seguir debatiendo sobre los más variados problemas  medioambientales,
los retos de la globalización, las transformaciones sociales y las cuestiones de paz y seguridad,
entre otros. Consecuentemente con ello, el Club de Roma ha seguido estimulando a sus diferen-
tes Grupos Nacionales para trabajar en estas líneas desde cada problemática particular. Sin olvi-
dar, claro es, que la crisis económica acelera la necesidad de lograr realidades más sostenibles
y el cambio climático exigirá acometer las reingenierías de todo tipo que acerquen aquellas rea-
lidades a las propias de una economía sin carbono.

Por ello el  Grupo Catalán, que viene promoviendo debates de esta naturaleza desde hace años,
ha querido abordar, durante el curso 2008-2009,  unas problemáticas tan  diversas como inelu-
dibles. Pues ha considerado preciso volver sobre la eterna amenaza de la pobreza, o sobre las di-
mensiones de la complejidad  y las expectativas de acciones solidarias a partir de las cuales sea
posible todavía la esperanza. Y lo ha hecho acudiendo a las contribuciones de expertos, capaces
de abordar temas tan diferentes como lo que supone el desarrollo de infraestructuras, el papel di-
namizador de  los medios de la comunicación social o las nuevas miradas sobre el progreso de las
sociedades, que llevan a escudriñar qué indicadores pudieran medir la felicidad social transcen-
diendo las cifras que usualmente se consideran alrededor del PIB y de la riqueza material, por se-
ñalar algunos.

Los debates del 2009, cuyas ponencias se recogen en estas paginas, han vuelto a tratar, en de-
finitiva, sobre la sostenibilidad en todas sus facetas, sin diferir, por tanto, de los de años ante-
riores, que giraban, como en éste,  alrededor de las preocupaciones que cabe tener ante los
problemas que la Humanidad encara. Pero también alrededor de las innumerables oportunidades
y capacidades que se tienen para construir un futuro a medida de todos, propiciando con ello que
los esfuerzos y proyectos a favor  del bienestar de cualquier persona sean las señas de identidad
solidarias de la calidad humana a la que se aspira.

EL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA

El Club de Roma, que como se dice siempre en la descripción
del mismo es una no organización que busca contribuir a la
catálisis de los múltiples cambios que la Humanidad precisa
para superar las diferentes encrucijadas en que se encuentra,
ha visto con agrado cómo a lo largo de sus más de cuarenta
años de existencia han ido surgiendo un conjunto de Asocia-
ciones Nacionales que buscan difundir los debates del Club.
Así, desde que se crease la primera de ellas en 1971, las aso-
ciaciones o Capítulos Nacionales se han aprestado a contribuir
a los mismos a través de algunos  de sus miembros que parti-
cipan personalmente dentro del conjunto de personalidades
que constituyen aquél. Pero también promoviendo actividades
en sus propios países, de forma que se difundan sus iniciativas
y se popularicen sus Informes y debates.

La relación entre las Asociaciones Nacionales y el Club de
Roma no responden, como no podía ser menos al tratarse de
una no organización, a los esquemas clásicos de estructuras
internacionales, por lo que la misma se sustenta en la partici-
pación activa en los debates y en la promoción de nuevos
temas e ideas, sin pretender influencia política, social o cultu-
ral alguna. O que vaya más allá de lo sugerentes que puedan
resultar para las sociedades en las que están presentes las
ideas que se contrastan en debates abiertos e innovadores.

En esta línea se creó en 1976 el Capítulo Español del Club de
Roma, que ha tenido una participación muy relevante en la pro-
pia historia del Club de Roma y que se ha podido y se puede
personalizar en que el primer Presidente del Capítulo Español,
Ricardo Díez Hochleitner, ha sido muchos años Presidente del
Club de Roma y ahora preside el Consejo Asesor del mismo. Con
él han compartido la presidencia del Capítulo Español Pere
Durán Farell y Jesús Moneo, sucesivamente, y actualmente es
Isidro Fainé el que desempeña tal presidencia. El Capítulo, a
su vez, ha procedido a promover Grupos Autonómicos, siendo
el primero de éstos en constituirse el Grupo Catalán.

Éste, que ha promovido los más variados ciclos de debates, re-
presenta, dentro de los Grupos antes aludidos, una referencia
en su funcionamiento y coordinación con los temas de interés
del Club de Roma. Fruto de ello es la publicación anual de sus
debates y también el importante papel que ha jugado, junto
con los Grupos Valenciano y Vasco, a la hora de hacer del Capí-
tulo Español una referencia para otras muchas Asociaciones
Nacionales. El Grupo Catalán, además, ha sido un adelantado
a la hora de abrir los debates del Club de Roma en toda su am-
plitud, yendo más allá de las temáticas más conocidas y rela-
cionadas con la sostenibilidad de los recursos no renovables,
para adentrarse a considerar todos aquellos otros aspectos
que configuran el desarrollo humano y la calidad colectiva en
el mundo actual. 

EL  CLUB  DE  ROMA

Al igual que en ejercicios anteriores cuando el Grupo Catalán del
Capítulo Español del Club de Roma ha venido publicando sus de-
bates, conviene recordar una vez más que el Club de Roma es una
asociación de personalidades, creada sin ánimo de lucro en 1968
por Aurelio Peccei en Roma. Y que desde sus inicios se constituyó
como uno de los centros de pensamiento sobre los problemas glo-
bales de la Humanidad, ya que en sus objetivos estaba y está ser
un centro de iniciativas y debates para conocer mejor cómo en-
carar los retos que se viven en el mundo moderno y las capacida-
des que se tienen para configurar la calidad humana para todos
los pobladores del Planeta Azul. Así, desde aquel momento funda-
cional en la romana Academia Lincei, ha participado en las múlti-
ples controversias que sobre las múltiples temáticas que atañen
al desarrollo humano se han ido sucediendo, a la vez que ha visto
cómo su metodología –global, holística y  a largo plazo- y los más
variados horizontes de interés apuntados han ido asumiéndose
por la opinión pública y por numerosas instituciones.

En el mismo se integran poco más de un centenar de personas a
las que une una especial manera de enfocar las más variadas dis-
ciplinas, que participan, de una forma libre y nada estructurada,
de los debates que el Club de Roma estimula. Esta no organiza-
ción, no emite informes propios, pero sí promueve que especialis-
tas, científicos y figuras relevantes le remitan informes detallados
sobre los más variados temas. A los cuales les sugiere que bus-
quen que los mismos atiendan a analizar los problemas con una
visión multidisciplinar, con una perspectiva que mire más allá de
las urgencias inmediatas y sin olvidar las múltiples interdepen-
dencias que inciden en cada asunto. Interdependencia que hay
que ver, además, en las perspectivas de una creciente y signifi-
cativa mundialización de cada perspectiva local. Y que propongan
apuntes para su solución, pues no solo se trata de descubrir la
problemática mundial sino también alentar la resolútica que per-
mita avanzar hacia nuevos escenarios del desarrollo humano.

Así, el Club de Roma, con una fe indeclinable en las capacidades de
las personas para ser dueños de sus destinos y con una no menor
confianza en que los avances científico-técnicos se apliquen a
favor de todos, fue uno de los primeros en preocuparse por las re-
laciones de la Humanidad con la Naturaleza y en propugnar un uso
prudente de los recursos a disposición de todos y que hay que
preservar para las generaciones futuras. Por ello y más allá del
Informe que le puso en el primer plano de la actualidad y que se
convirtió en una de las referencias por las que se conoce (Los lí-
mites del crecimiento. 1972) ha abordado temas relacionados con
la educación, la eficiencia energética, la pobreza, el futuro del tra-
bajo, la integración de las personas discapacitadas, la gobernabi-
lidad y el impacto del cambio tecnológico. Asumiendo, en todos
ellos, su lema de pensar globalmente para actual localmente con
el que construir la calidad humana de la que hablase su fundador
y que hay que hacerla realidad a través de la solidaridad y el com-
promiso personal y colectivo con la gestión del futuro.



T
H

E

C L U B O F R

O
M

E

Ponències
curs 2008-2009
del Grup Català
del Capítol Espanyol
del Club de Roma Ponències

curs 2008-2009
del Grup Català
del Capítol Espanyol
del Club de Roma

Po
nè

nc
ie

s 
cu

rs
 2

0
08

-2
0

09
 d

el
 G

ru
p 

Ca
ta

là
 d

el
 C

ap
ít

ol
 E

sp
an

yo
l d

el
 C

lu
b 

de
 R

om
a

Edició patrocinada per:

T
H

E

C L U B O F R

O
M

E

T
H

E

C L U B O F R

O
M

E

MÁS ALLA DE LA CRISIS FINANCIERA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

En el 2009 puede decirse que la crudeza con que se manifestase la crisis financiera y sus se-
cuelas sociales y económicas, así como las controversias sobre el cambio climático, que arre-
ciaron cuando el año acababa y se acercaba la Cumbre de Copenhague, parecían no dejar hueco
para hablar de otros temas relativos al desarrollo humano. Pero las múltiples repercusiones de
esos dos temas en otros muchos ámbitos de la vida colectiva obligaron a recordar el resto de pro-
blemas e interrogantes que siguen agobiando dicho desarrollo. Muchos de ellos son los mismos
que viene resaltando el Club de Roma desde sus orígenes y que siempre requerirán una atención
específica.  Por lo que aunque desde entonces se puede  constatar que las sociedades se han
transformado hasta extremos insospechados, sus encrucijadas  siguen siendo tan complicadas
como las de entonces y las que se han sucedido y enrevesado a lo largo de estas décadas.

Así parece ineludible seguir debatiendo sobre los más variados problemas  medioambientales,
los retos de la globalización, las transformaciones sociales y las cuestiones de paz y seguridad,
entre otros. Consecuentemente con ello, el Club de Roma ha seguido estimulando a sus diferen-
tes Grupos Nacionales para trabajar en estas líneas desde cada problemática particular. Sin olvi-
dar, claro es, que la crisis económica acelera la necesidad de lograr realidades más sostenibles
y el cambio climático exigirá acometer las reingenierías de todo tipo que acerquen aquellas rea-
lidades a las propias de una economía sin carbono.

Por ello el  Grupo Catalán, que viene promoviendo debates de esta naturaleza desde hace años,
ha querido abordar, durante el curso 2008-2009,  unas problemáticas tan  diversas como inelu-
dibles. Pues ha considerado preciso volver sobre la eterna amenaza de la pobreza, o sobre las di-
mensiones de la complejidad  y las expectativas de acciones solidarias a partir de las cuales sea
posible todavía la esperanza. Y lo ha hecho acudiendo a las contribuciones de expertos, capaces
de abordar temas tan diferentes como lo que supone el desarrollo de infraestructuras, el papel di-
namizador de  los medios de la comunicación social o las nuevas miradas sobre el progreso de las
sociedades, que llevan a escudriñar qué indicadores pudieran medir la felicidad social transcen-
diendo las cifras que usualmente se consideran alrededor del PIB y de la riqueza material, por se-
ñalar algunos.

Los debates del 2009, cuyas ponencias se recogen en estas paginas, han vuelto a tratar, en de-
finitiva, sobre la sostenibilidad en todas sus facetas, sin diferir, por tanto, de los de años ante-
riores, que giraban, como en éste,  alrededor de las preocupaciones que cabe tener ante los
problemas que la Humanidad encara. Pero también alrededor de las innumerables oportunidades
y capacidades que se tienen para construir un futuro a medida de todos, propiciando con ello que
los esfuerzos y proyectos a favor  del bienestar de cualquier persona sean las señas de identidad
solidarias de la calidad humana a la que se aspira.

EL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA
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en sus propios países, de forma que se difundan sus iniciativas
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pia historia del Club de Roma y que se ha podido y se puede
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Durán Farell y Jesús Moneo, sucesivamente, y actualmente es
Isidro Fainé el que desempeña tal presidencia. El Capítulo, a
su vez, ha procedido a promover Grupos Autonómicos, siendo
el primero de éstos en constituirse el Grupo Catalán.

Éste, que ha promovido los más variados ciclos de debates, re-
presenta, dentro de los Grupos antes aludidos, una referencia
en su funcionamiento y coordinación con los temas de interés
del Club de Roma. Fruto de ello es la publicación anual de sus
debates y también el importante papel que ha jugado, junto
con los Grupos Valenciano y Vasco, a la hora de hacer del Capí-
tulo Español una referencia para otras muchas Asociaciones
Nacionales. El Grupo Catalán, además, ha sido un adelantado
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carar los retos que se viven en el mundo moderno y las capacida-
des que se tienen para configurar la calidad humana para todos
los pobladores del Planeta Azul. Así, desde aquel momento funda-
cional en la romana Academia Lincei, ha participado en las múlti-
ples controversias que sobre las múltiples temáticas que atañen
al desarrollo humano se han ido sucediendo, a la vez que ha visto
cómo su metodología –global, holística y  a largo plazo- y los más
variados horizontes de interés apuntados han ido asumiéndose
por la opinión pública y por numerosas instituciones.

En el mismo se integran poco más de un centenar de personas a
las que une una especial manera de enfocar las más variadas dis-
ciplinas, que participan, de una forma libre y nada estructurada,
de los debates que el Club de Roma estimula. Esta no organiza-
ción, no emite informes propios, pero sí promueve que especialis-
tas, científicos y figuras relevantes le remitan informes detallados
sobre los más variados temas. A los cuales les sugiere que bus-
quen que los mismos atiendan a analizar los problemas con una
visión multidisciplinar, con una perspectiva que mire más allá de
las urgencias inmediatas y sin olvidar las múltiples interdepen-
dencias que inciden en cada asunto. Interdependencia que hay
que ver, además, en las perspectivas de una creciente y signifi-
cativa mundialización de cada perspectiva local. Y que propongan
apuntes para su solución, pues no solo se trata de descubrir la
problemática mundial sino también alentar la resolútica que per-
mita avanzar hacia nuevos escenarios del desarrollo humano.

Así, el Club de Roma, con una fe indeclinable en las capacidades de
las personas para ser dueños de sus destinos y con una no menor
confianza en que los avances científico-técnicos se apliquen a
favor de todos, fue uno de los primeros en preocuparse por las re-
laciones de la Humanidad con la Naturaleza y en propugnar un uso
prudente de los recursos a disposición de todos y que hay que
preservar para las generaciones futuras. Por ello y más allá del
Informe que le puso en el primer plano de la actualidad y que se
convirtió en una de las referencias por las que se conoce (Los lí-
mites del crecimiento. 1972) ha abordado temas relacionados con
la educación, la eficiencia energética, la pobreza, el futuro del tra-
bajo, la integración de las personas discapacitadas, la gobernabi-
lidad y el impacto del cambio tecnológico. Asumiendo, en todos
ellos, su lema de pensar globalmente para actual localmente con
el que construir la calidad humana de la que hablase su fundador
y que hay que hacerla realidad a través de la solidaridad y el com-
promiso personal y colectivo con la gestión del futuro.




