
EL  CLUB  DE  ROMA

Del mismo modo que se ha hecho en ejercicios anteriores, cuando el
Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma ha procedido a
publicar sus debates, conviene recordar una vez más, que el Club de
Roma es una asociación de personalidades de muy diversa proce-
dencia, pero unidas alrededor de la voluntad de trabajar a favor del
desarrollo humano. Esta voluntad fue el motivo de sus inicios y ha
seguido siendo el alma de la asociación que fue creada, sin ánimo
de lucro, en 1968 por Aurelio Peccei en Roma. Desde sus inicios se
constituyó así, como un centro de pensamiento sobre los problemas
globales de la Humanidad. Ya que en sus objetivos estaba y está ser
un centro de iniciativas y debates para conocer mejor cómo encarar
los retos que se viven en el mundo moderno y las capacidades que
se tienen para configurar la calidad humana para todos los poblado-
res del Planeta Azul.
De esta forma y desde aquel momento fundacional en la romana Aca-
demia Lincei, ha participado, cuando no ha sido el promotor con sus
Informes, en las múltiples controversias que sobre las más diversas
temáticas que atañen al desarrollo humano se han ido sucediendo.
A la vez que ha visto cómo su metodología –global, holística, multi-
disciplinar y a largo plazo– se ha ido asumiendo por la opinión pú-
blica y por numerosas instituciones.
En el Club de Roma se integran poco más de un centenar de perso-
nas, a las que une una especial manera de enfocar las más variadas
disciplinas. Y que participan, de una forma libre y nada estructurada,
de los debates que el Club estimula. Esta no organización, no emite
informes propios, pero sí promueve que especialistas, científicos y fi-
guras relevantes le remitan informes detallados sobre los más va-
riados temas, a los cuales les sugiere que los mismos se analicen
con esa visión multidisciplinar aludida, con una perspectiva que mire
más allá de las urgencias inmediatas y sin olvidar las múltiples in-
terdependencias que inciden en cada asunto. Interdependencia que
hay que ver, además, acrecentada en las perspectivas de una cre-
ciente y significativa mundialización de cada perspectiva local. Y que
propongan apuntes para su solución, pues no solo se trata de des-
cribir la problemática mundial sino también de estimular la resolútica
que permita 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 relaciones
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 le conoce (Los límites al crecimiento. 1972)
ha abordado temas relacionados con la educación, la eficiencia ener-
gética, la pobreza, el futuro del trabajo, la integración de las personas
discapacitadas, la gobernabilidad y el impacto del cambio tecnoló-
gico.  Asumiendo, en todos ellos, su lema de pensar globalmente para
actuar 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 compromiso personal y colectivo con la gestión del
futuro que tienen todos los miembros de la familia humana.
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PRESENTACIÓN

LA CALIDAD HUMANA EN SUS DETALLES

A medida que transcurría el 2010 se iba constatando que la

salida de la crisis económica, al menos en las economías más

avanzadas, se iba a producir de una forma mucho más lenta de

lo esperado. Y que para lograrlo sería necesario acometer ajus-

tes y reformas que hacían más incierta la recuperación anhela-

da. Lo cual, con el desanimo asociado que ello conlleva, propi-

ciaba a su vez, orillar otros temas y en especial los que atañían

a la sostenibilidad o a las preocupaciones por el legado a dejar

a las generaciones futuras.

Por desgracia el 2011 se ha iniciado con el drama que ha vi-

vido y vive Japón y con la inestabilidad de todos conocida en la

ribera sur del Mediterráneo, con lo que la sensación de incerti-

dumbre antes aludida se ha hecho más palpable. Y a la vez la

misma, aún siendo cada día más tributaria de la interdepen-

dencia y la globalidad de cualquier asunto, está induciendo a

buscar soluciones particulares y a desentenderse, en parte, de

planteamientos más generosos y de horizontes amplios.  Lo cual

no es precisamente la manera de encarar las grandes cuestio-

nes que ha caracterizado, caracteriza y caracterizará al Club de

Roma y a las distintas Asociaciones Nacionales que participan

y contribuyen a los debates que aquel promueve.

Esta manera de no mirar más allá de lo inmediato o de inten-

tar solventar las angustias de cada momento acudiendo a solu-

ciones particulares o para salir del paso sin pensar en las con-

secuencias a largo plazo, no puede ser asumida desde las ma-

neras de hacer del Club de Roma. De forma que aunque la sa-

lida de la crisis se vea como más difícil y menos inmediata el



propio Club, en su Conferencia anual de 2010, ha vuelto a in-

sistir en abordar estas cuestiones con la actitud que viene pro-

pugnando desde su creación al comienzo del último tercio del

Siglo XX.

De ahí que en la Conferencia del 2010, el Club de Roma ha

vuelto a constatar hasta qué punto la crisis económica ha des-

plazado el foco de atención de la lucha contra el cambio climá-

tico y los problemas del futuro energético, para primar la preo-

cupación por encontrar, de manera urgente, una vía que lleve a

la sostenibilidad. Y en especial a la configuración de un nuevo

modelo de economía sostenible, lo cual conllevará procesos de

adaptación de los tejidos productivos y de las instituciones fi-

nancieras. Asimismo, en la Conferencia se comentó la necesi-

dad de reencontrar la confianza y hacerlo a la par que se im-

pulsan nuevos modelos de producir bienes y servicios y de vivir

en sociedad. 

Consecuentemente con ello, cuando se analizó el futuro de

las finanzas en un mundo en cambio, se insistió en ver cómo po-

drían abordar la anhelada recuperación económica y el cómo

hacerla para que ello suponga una senda en pos de la nueva

economía sostenible. Esa economía sostenible tendrá que cons-

truirse para frenar los múltiples sobrepasamientos que se apre-

cian y entre los que se entrelazan la emergencia de nuevas eco-

nomías, asociadas a países muy poblados, con evoluciones de-

mográficas preocupantes ante los fenómenos de envejecimien-

to y aislamiento social. Lo cual a la luz de los últimos datos faci-

litados por el IPCC y las amenazas del cambio climático, obliga

a seguir recordando lo necesario que será combinar la preocu-

pación por el cambio climático con la lucha contra el hambre y

la pobreza. Y a insistir en que aunque se superen las actuales

amenazas financieras, seguirán latentes los riesgos de la esca-

sez de recursos energéticos y alimentarios.
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No es por tanto, el momento de desentenderse por ver cuá-

les son los signos de los tiempos y qué papel debe jugar hoy el

Club de Roma. O cuáles deberían ser las prioridades claves pa-

ra orientar sus trabajos los cuales debieran contribuir a aclarar

cuáles son las claves de la nueva felicidad y cómo se pueden

encarar los retos de la complejidad y la incertidumbre. Pues la

misión del Club de Roma es la de realizar contribuciones al bien-

estar futuro de la humanidad y hacerlo sumándose, si fuese ne-

cesario, a otras iniciativas en pos del desarrollo humano. Pero

también analizando el cómo resolver los problemas que atañen

a la construcción de la calidad humana en cada ámbito local y

en la cotidianidad que viven las personas.

En esa línea el Grupo Catalán del Club de Roma, sin desen-

tenderse de participar activamente en otras iniciativas del Club

de Roma, como fue la celebración en Barcelona de una Jorna-

da sobre La Economía Sostenible, ha seguido articulando unos

debates alrededor de algunos de los temas que están presen-

tes en nuestras sociedades. Y que contribuyen, más o menos

matizadamente, a esa sensación de temor y de duda sobre la

gobernabilidad de los asuntos colectivos.

En esta ocasión los temas escogidos fueron los relacionados

con la pervivencia de la violencia en las realidades cotidianas y

también en su presencia histórica en nuestro devenir. Y junto a

este tema se escogió el de la evolución demográfica, con los

riesgos que puede conllevar el envejecimiento poblacional. Ries-

gos que comportan consecuencias económicas preocupantes,

pero también otras que pueden acentuar los problemas de so-

ledad y falta de compromisos intergeneracionales que palien las

incertidumbres que algunos atisban. Finalmente se volvió a con-

siderar el tema de los flujos migratorios, pues incide de manera

clara en el tema anterior y a su vez plantea la cuestión de hasta

qué punto nuestros hábitos sociales están abiertos a integrar la

diversidad y a preservar toda la riqueza humana de la multicul-
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turalidad y el respeto a las vidas, creencias y costumbres de ca-

da persona y colectividad.

Estos debates han contado, como en años anteriores, con el

concurso desinteresado de unos ponentes y unos participantes

que han analizado las distintas facetas de cada tema y cues-

tión. Y en el caso de los que se han dedicado a la violencia han

llegado a la opinión pública gracias a su reproducción, a través

del diario La Vanguardia, en  su suplemento semanal Culturas,

de las principales exposiciones conocidas. Y es que, como ya

se recordase al presentar los debates del curso 2008-2009,  la

difusión generalizada de las nuevas temáticas resultará deter-

minante para devolver la confianza y la certeza de que son las

personas las únicas dueñas de sus destinos. Y que se tienen los

medios materiales e intelectivos  suficientes para encarar ven-

turosamente el futuro.

El Grupo Catalán, con la publicación un año más de sus de-

bates, pretende ampliar la capacidad de entendimiento de los

nuevos problemas. Pues solo difundiendo las sugerencias y pro-

puestas escuchadas en sus debates, se podrá mirar el futuro

con unas perspectivas más amplias que las que se tienen cuan-

do solo se le supone desde el suceso o la noticia de lo acaeci-

do ayer y en lo más próximo. Aunque sea necesario insistir, tam-

bién, en que es desde el análisis de lo local y de la búsqueda de

soluciones para sus problemas, desde donde será posible cons-

truir la calidad humana en un mundo cada vez más global.

Un año más, por tanto, el Grupo Catalán ha vuelto a aplicar

las metodologías y las actitudes propias del Club de Roma, de-

dicándose así a considerar temas acuciantes para la conviven-

cia y la calidad humana en Cataluña. Y un año más la generosi-

dad de sus miembros me permite participar en este proceso de

publicación de las ponencias desarrolladas con estas breves lí-

neas introductorias. Pero también con la satisfacción de haber

podido asistir a algunas de las excelentes sesiones en que se
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han expuesto los textos que ahora se imprimen gracias al apo-

yo de Obra Social Caja Madrid.

Gracias, una vez más, por todos los esfuerzos organizativos

que han propiciado que el Grupo Catalán, fiel a ese espíritu del

Club de Roma al que se hacía alusión,  haya orientado sus se-

siones a pensar localmente sin renunciar, lo que es lo más im-

portante, a seguir estimulando las actitudes solidarias con el res-

to de pobladores del planeta y con las generaciones que nos

sucederán.

JOSÉ MANUEL MORÁN

Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma
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LA VIOLÈNCIA URBANA

Salvador Giner

President de l’Institut d’Estudis Catalans

Catedràtic Emèrit, Universitat de Barcelona

Barcelona, 15 d’octubre de 2009

_________________

Bon dia a tothom. És un plaer ser aquí, entre vosaltres.

Agraeixo al meu amic Bartolomé Masoliver la seva invitació.

Sóc sociòleg –com heu sentit– però no sóc especialista en

sociologia criminal i delinqüència a les ciutats. És una espe-

cialitat de la sociologia que té especialistes, amb molta millor

capacitat que jo, podrien parlar-vos-en. 

També voldria recordar la meva vella vinculació amb el

Club de Roma. Sóc un dels fundadors del Club de Roma a

Espanya i, a més,  vaig fer el primer estudi per encàrrec di-

recte d’en Pere Duran Farell. Un estudi sobre la governabili-

tat i la governança de les societats modernes. Vam celebrar

un congrés del Club de Roma mundial, a Barcelona, i en Pe-

re Duran va garantir la publicació d’aquell estudi, publicat, a

Siglo XXI, a Madrid, amb, cinc edicions en català a Edicions

62 i una edició anglesa que va ser publicada pel Club de Ro-

ma mateix. Tot i que  Ricardo Díez Hochleitner s’hi va posar

molt perquè es fes una edició més comercial, més normal,

d’una editorial que són les que arriben, aquesta va quedar

com a publicació interna però accessible del Club de Roma

sobre governabilitat, escrita pel professor Xavier Arbós, cate-

dràtic a Girona avui en dia, i jo mateix. Passo directament a

parlar de cultura urbana, però volia dir públicament a vosal-

tres allò que em lliga molt al vostre esforç i al Club de Roma. 

Com us deia, esteu sentint uns mots d’un sociòleg al que

es dedica a altres aspectes de la sociologia, no exactament



a la violència. Com us he dit fa un moment, vaig pensar que

podríem parlar de la violència urbana, la violència en les so-

cietats: no solament les societats avançades, però aquesta

mena de violència, la que s’està produint en el món modern i

que no és la guerra ni la revolució, tot i que certament hi ha

connexions notables entre la violència urbana i la revolucio-

nària.

De violència, n’hi ha hagut sempre. A les ciutats era lleu-

gerament diferent del camp; el camp era un lloc molt més se-

gur, tret dels bandolers, estic parlant de les societats prein-

dustrials. El bandolerisme que es produïa al camp. Les ciutats

eren una mica més perilloses, però normalment tenien una al-

tra mena de violència. És molt important que tinguem això en

compte: és l’única referència històrica que faré, però que, evi-

dentment, els carrers de Roma –la Roma clàssica, republica-

na o imperial– eren molt insegurs, i l’Espanya dels Habsburgs,

també. En aquella època també es produïren alguns avalots

urbans. Tothom heu sentit parlar del motín de Esquilache. Clar
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que el pobre Esquilache, ministre reial,  va intentar tallar als

madrilenys les capes llargues, ja sabeu com són: “A mí no

me corta nadie nada”. L’actitud aquesta. I hi va haver un mo-

tí. Per què? Perquè hi havia inseguretat als carrers de Madrid.

A la nit, al segles XVI i XVII, no es podia circular, la gent tan-

cava les portes com les tanquen els pagesos avui en dia, pe-

rò per una altra raó.

La violència urbana ha existit sempre, i molt greu al segle

XIX. Tots heu sentit parlar dels Apaches de París, però tothom

ha llegit novel·les de Dickens. Londres, a la nit, estava tancat.

Londres, capital de l’Imperi Britànic, a finals del segle XIX era

un lloc molt perillós quan queia el sol o quan la boira s’apo-

derava de la ciutat. Aquesta inseguretat, doncs, sempre ha

existit. Cal recordar-ho perquè hi ha un cert alarmisme que

assumeix que hi ha un descontrol a la societat moderna que

no teníem abans. En certa mesura  aquest alarmisme de la

inseguretat ciutadana i de la violència a les ciutats, de la qual

parlaré més concretament d’aquí a un moment, ve també una

mica del fet que hi ha hagut un període de gran pau: són els

anys 50 i 60, després de la Segona Guerra Mundial. Curiosa-

ment, les guerres sovint porten pau, en aquest sentit, i com a

paradoxa. L’Europa de la postguerra es va transformar en una

bassa d’oli, i ha passat un dels períodes de la seva història de

més llarga pau que hi ha hagut. És un fet molt considerable

de la nostra història recent. No hem tornat a tenir guerres, tret

dels Balcans, les terribles guerres de fa un parell d’anys, l’Eu-

ropa Occidental no les ha conegut, els anys cinquanta o sei-

xanta a Europa, quan els carrers eren sempre tranquils.

La sensació d’inseguretat ens ha agafat una mica per sor-

presa perquè últimament les coses han anat a pitjor. De fet,

Amèrica –que sempre ens avança en tot– ja començava a ser

perillosa als anys 60, a la ciutat de Chicago hi havia alta in-

seguretat ciutadana a partir del 61 o 62; a Nova York, la cosa

es va agreujar moltíssim fins que van acabar amb la violència

dràsticament ara fa poc. La inseguretat el mateix que la vio-



lència al carrer, i cal fer les distincions adequades. De fet, la

distinció més important és en el món avançat, diguem: Euro-

pa, Austràlia, Japó, Estats Units i Canadà i la resta del món.

La violència urbana al Tercer món, el món perifèric. El món té

una estructura social identificable, ara que està mundialitzat

i globalitzat. Posseeixen certa mesura centre, semiperifèria i

perifèria, una distinció que sembla molt vàlida, sempre que

entenem que hi ha zones –especialment de la perifèria- que

poden anar accedint al centre, com passa amb les potents

economies emergents de l’Índia i Xina.

Ens trobarem que una cosa és el que passa allà, en

aquests moments, la violència a les ciutats, no solament la

delinqüència a São Paulo, Lima, Buenos Aires és gravíssima,

a la Xina està pujant, evidentment a Xangai, perquè la intro-

ducció del capitalisme i la manca de control que exerceix el

Partit Comunista Xinès sobre les grans ciutats del sud capi-

talistes és considerable, doncs també està pujant. 

Voldria distingir les nostres violències, voldria distingir, com

a mínim, tres menes de violència que són molt diferents i dis-

tingibles al nostre món. Una és, la violència esporàdica i or-

ganitzada que esclata en certs moments a Europa. Recorda-

reu a França, el 2005, al novembre es van començar a cremar

cotxes a les rodalies, sobretot als suburbis de totes les ciutats

de França. De totes,  Tolosa, Lió, no solament París, i van co-

mençar a cremar cotxes. No centenars, sinó milers i milers de

cotxes. Qui ho feia? Bàsicament fills d’immigrants de primera

generació. Va ser una violència bastant polititzada, però no

del tot polititzada, que va ser controlada, com sabeu tots, pel

ministre Sarkozy que llavors es va fer famós amb la seva ac-

titud d’aplicació estricta de la  llei, l’ordre i la disciplina, i que

li va permetre després presentar-se a les eleccions de la pre-

sidència de França, enviant el missatge a la societat france-

sa dient que ell no permetria desordres d’aquesta mena. Els

aldarulls van ser una cosa clarament caòtica, però que té una

causa bastant clara dels immigrants francesos no integrats,
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sobretot fills d’immigrants. Un contrast ben distint de les cre-

mes de contenidors i destrosses organitzats per la kalle bo-

rroka al País Basc. Tot i que el resultat sigui semblant en tants

aspectes.

Hi ha una violència polititzada, extremista, descontrolada

que és una altra mena de violència, perquè aquesta que us he

dit, i la de França de 2005, és bastant típica. N’hi ha una altra

que està molt més polititzada i jo diria manipulada, evident-

ment, que és la violència extremista. Per exemple, a les reu-

nions de Davos trobem sempre un esquerranisme radical de

tipus anarquitzant que està més o menys orquestrat contra

Davos. Tindran les seves raons o no les tindran, és una altra

qüestió. N’hi ha una altra que tots coneixem, per desgràcia

nostra, és la Kale Borroka tot just esmentada. La Kale Borro-

ka, evidentment, és una forma de gamberrada universal ubi-

cada als carrers del País Basc, però que té una aparent jus-

tificació ideològica, igual que les manifestacions de Davos, i

es legitima amb una justificació ideològica, la qual cosa és

convincent o no és convincent, però permet cremar autobu-

sos, trencar béns públics i crear tota mena d’inseguretat a la

ciutat. N’hi ha una altra molt menys polititzada, espontània,

que és el cas del botellón, que l’hem tingut a Barcelona com

l’hem tingut a Màlaga, a altres lloc, Sevilla, a Madrid cons-

tantment. Una tercera possibilitat és la del futbol. Jo crec que

la violència, pot arribar de vegades a situacions terribles, com

la mort de trenta o quaranta persones a un estadi d’Holanda,

de pòtols anglesos contra uns tifosi italians. Aquesta és una

mena de violència que genera inseguretat, que crea confu-

sió moral i que té tots aquests aspectes: els més espontanis

i els més controlats, i els més ideològics. Aquesta és altament

perillosa perquè això permet, per exemple, la violència dels

nazis a l’època de Hitler, que era el terror polític organitzat

que permet, sobretot a gent sense feina, aturats o que tenien

frustracions de tota mena, conduir-los cap a l’explosió de vio-

lència.
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Al costat d’aquestes expressions de barbàrie naturalment,

hi ha la que preocupa molt a la gent, que és la violència ciu-

tadana, la delinqüència ciutadana, que després de molts anys

de pau ha pujat molt a alguns llocs, com a Estats Units, que

tornen i gaudeixen una situació de relativa pau, -si oblidem

els devastadors atacs contra les Torres Bessones de Man-

hattan- mentre que a Europa augmenta i al sud també. I

aquestes violències que he dit ara s’han de distingir molt de

les del món perifèric. Les del món perifèric, la de São Paulo,

la de gairebé tota l’Amèrica del Sud. Evidentment, l’Àfrica del

Sud, que ha gaudit d’una de les transicions polítiques demo-

cràtiques més admirables que coneixem, fins i tot més admi-

rable encara que l’espanyola, una transició política del règim

racista anterior a l’actual. Tothom ha sentit parlar de Nelson

Mandela, però realment, a l’Àfrica del Sud, la transició ha es-

tat una meravella. Tothom s’esperava el pitjor i una massacre

terrible i no ha passat. En canvi, Sud-àfrica té un problema

gravíssim d’inseguretat, de violència al carrer. No pots sortir

de casa. Tampoc pots sortir a Mèxic ni a Caracas, però Sud-

àfrica s’enduu la palma. L’augment astronòmic de la violència

urbana que necessitaria a certs països tota una conferència i

no la meva d’avui, però haig d’al·ludir a aquesta peculiaritat

del món perifèric. La situació descontrolada i afecta a moltís-

simes ciutats. A més, com que al tercer món a l’any 2025 se-

rem dues terceres parts de la humanitat, viurà a les ciutats, i

això s’està produint a les ciutats, al camp no es produeix.

He distingit entre tres menes de violència: la primera, que

és la polititzada, la que porta al terrorisme, i he dit clarament

que la Kale Borroka és una forma de salvatjada de carrer, pe-

rò revestida de principis ideològics més o menys respecta-

bles. La violència comunitària, que és l’ètnica, de grups con-

tra grups, aquella d’anar a empaitar jueus o moros. O la dels

egipcis musulmans contra els egipcis coptes, cristians.  A Es-

panya se n’han produït alguns casos: a Almeria i a d’altres

llocs. Recentment hi ha casos de racisme a Espanya que no
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podem oblidar, i –si em permeteu que faci servir una paraula

sociològica– l’anomia. Els sociòlegs, quan hi ha una situació

de manca de lleis i normes o de confusió normativa, diuen

que es produeix una situació anòmica. L’anomia és la manca

de llei, o la manca per contradiccions normatives, i confusió

de valors. Es produeixen situacions una mica com les típiques

de llocs com el nostre, on el nivell de violència, de robatoris,

violència al carrer, d’explosions, es limiten a alguns casos molt

lamentables de racisme, però també tenim botellonsadoles-

cents i descontrolats i algunes situacions que tots coneixem

molt desagradables però que, a nivell europeu o a nivell mun-

dial –i no vull prendre una actitud cofoia de dir: “Què bé que

estem aquí”– són encara bastant baixos.

Tot pot passar, però, amb aquesta tercera mena de violèn-

cia amb la què ens trobem. Crec que hauríem d’entendre,

perquè tot això hem de fer un esforç per entendre-ho, que no-

saltres tenim poca violència comparats amb altres llocs. Pen-

seu que hi ha països com Pakistan o l’Índia, on les persecu-

cions, al Pakistan les persecucions de cristians que és una

minoria important, d’un parell de milions, per part dels isla-

mistes, són corrents a Pèrsia, a Iran, se’n parla constantment,

i només es parla dels míssils que té el Sr. Ahmadineyad,

aquest amic de la humanitat, que és un dels perills més gros-

sos que tenim en aquest moment perquè Corea del Nord es-

tà més quieta però, en fi, és un perill gravíssim. Allà la perse-

cució dels cristians però sobretot dels parsis, que la majoria

són a l’Índia perquè han anat fugint des del segle XVI, és

greu, com la que he esmentat dels coptes a Egipte, que de-

termina la violència urbana a Alexandria. Els coptes, els cris-

tians d’Egipte que són més antics que els cristians d’Occi-

dent, i diuen que són hereus directes de Jesús. No tinc la da-

da, però són probablement els cristians més antics del món.

La persecució és constant, la concentració està a Alexandria

però i, és clar, a més, com que es combina el fet que la ten-

dència dels coptes és de tenir el nivell cultural més alt, la co-
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sa es complica, també passa a Palestina amb els cristians

palestins.

Aquesta és doncs la situació mundial. Sembla que hi ha

una correlació bastant forta entre el creixement urbà i la vio-

lència urbana. Les grans ciutats es descontrolen: la Ciutat de

Mèxic, per exemple, el cas de Nova York és important, de Chi-

cago, en el moment de créixer molt potser el govern munici-

pal, la policia no sap, perd una mica el control. En això hi ha

una correlació evident però el fet que algunes ciutats com No-

va York hagin aconseguit suprimir la violència al carrer i la in-

seguretat fa pensar. I diré de seguida el que penso i com ho

han fet. En fi, la misèria marginal, al camp està tot més difús.

Karl Marx fa un símil sempre entre els obrers de les fàbriques,

que estan tots a la fàbrica, i diu: “els obrers del camp, que

són com un sac de patates, que el buides i s’escampen per

tot arreu, sense unitat”. És a dir, s’escampen per tot arreu i

com els pagesos estan escampats, no es poden unir contra

la classe dominant, contra la burgesia industrial o financera.

En el llenguatge de Karl Marx hi ha un bri de veritat: és aques-

ta concentració la que permet també nivells de revolta que

no són possibles a certs llocs. La concentració de la ciutat

provoca barris desestructurats, on la gent, a més, si hi ha mol-

ta gent aturada, i aquesta gent naturalment vaga pels carrers,

es troba a alguns llocs pot produir desordres. Ho hem vist a

Sevilla, a Màlaga, recentment, i poden, llavors, un dels pro-

cessos psicològics típics és buscar el negre immigrant i apa-

llissar-lo, atacant una persona innocent.. Aquesta obsessió

que els de fora vénen a treure’ns el treball a nosaltres, que és

totalment falsa com us ho dirà qualsevol economista o sociò-

leg, és una creença sense fonament, de vegades amb con-

seqüències terribles. Pensem només en el que succeí a Ale-

manya amb els jueus.

La situació futura que em sembla que està bastant clara. El

creixement urbà continua i, per tant, és molt possible que si

no augmenta el nostre control sobre els barris o no estructu-
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rem les ciutats d’una manera diferent augmentarà la insegu-

retat ciutadana. Si no existeix control públic, també continua-

rà. Hi ha dues fases importants a Amèrica, a la ciutat de Chi-

cago, amb la introducció de certes computadores i un càlcul

de freqüències, que va permetre als sociòlegs de Chicago

llogats per la Universitat –és un cas cèlebre– poder predir a

quin barri succeiria el proper assalt o robatori. Això ho ha per-

mès la tècnica contemporània, però el segon pas important

va ser el de l’alcalde de Nova York que va posar en marxa la

noció de “tolerància zero” amb la delinqüència. Va posar fi

immediat a la delinqüència a la ciutat de Nova York, on podem

ara circular en pau. Jo, alguns recordareu que havíem de

prendre un taxi per anar d’una banda a l’altra, i ara anem en

metro amb tota tranquil·litat. Això és una possibilitat, l’eficà-

cia de la tolerància zero que, evidentment, al barri del Raval

i al barri de la Boqueria no hem vist encara que es practiqui.

No es tracta de repressió violenta ni de terror polític, es trac-

ta senzillament del fet que als xoriços se’ls ha de ficar a la

presó amb rapidesa i eficàcia. No es tracta més que d’això.

Llavors, això ha donat resultat a ciutats complexes, no està

donant resultat a São Paulo ni a Rio perquè són ciutats on tot

això ha de madurar molt, però ha donat resultat a Amsterdam,

a Londres, certament, on podeu passejar a la nit, és una ciu-

tat immensa. Ha donat resultat a França, a Tolosa, a París, a

Lió, ho hem vist, i està donant resultat, i el famós resultat de

Nova York. És a dir, això es pot fer, però s’hi ha de posar –és

com tantes vegades– s’hi ha de posar voluntat política d’ac-

tuar amb fermesa dintre del respecte més estricte a la Cons-

titució i als drets civils. 

Hem de pensar que hi ha causes clares com són les cri-

sis econòmiques que produeixen precarietat, pobresa i mar-

ginació. Curiosament, la gran paradoxa és que les crisis so-

vint produeixen gent molt mansa. La idea que hi ha una crisi

econòmica i això té culpa de tot no sempre és així, perquè hi

ha productes de prosperitat, és a dir, un jovent que ho té tot
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arreglat, que poden menjar bé, que es posen les seves Nike

i els seus vestits i tot això... que no pateixen gana i, en can-

vi, trenquen coses del mobiliari del carrer o fan botellons.

S’han d’analitzar les causes complexes de la violència urba-

na. Per exemple, no és la pobresa sola la causant. La po-

bresa absoluta no provoca violència, i molt poques vegades,

explosions d’ira del camperol amb gana, sense pa, els cam-

perols sense terra i sense pa, els campesinos sin tierra d’An-

dalusia que, en un moment de desesperació, van produir al-

gun un aixecament desesperat, però normalment no provo-

quen inseguretat. La inseguretat la provoquen gent –normal-

ment joves perquè l’edat apaivaga la gent– que tenen unes

possibilitats que no tenien els seus avantpassats i que es tro-

ben que se’ls hi neguen les coses que ells pensen, amb

aquesta cultura mediàtica contemporània, que pensen que

tenen dret a tot i no el tenen, no se’ls hi dóna. És aquesta

frustració de voler tenir coses que no se’ls hi donen i oferir-

los-hi a la televisió i el que sigui als mitjans. Estan tota l’esto-

na prometent coses que no poden obtenir i creant gent frus-

trada. Llavors, a l’últim botellón de Barcelona, recordo que

es queixaven que volien una habitació, una vivenda, que els

hi donessin vivenda, dret al treball... Això és una de les equi-

vocacions de la nostra Constitució espanyola, que diu: “To-

dos los españoles tendrán derecho al trabajo”. Si no existeix

el dret al treball, on és aquest dret? No hi és, les Nacions Uni-

des no el reconeixen. Tenim el dret a poder treballar, si volem,

però no el dret al treball, a una ocupació remunerada. Una

cosa és que el text legal digui que els ciutadans tenen dret

“A una vivienda digna.” i altra la realitat. El que és correcte és

afirmar que “la obligación del Gobierno es preocuparse de

que tengan una vivienda digna.” Si la idea d’un dret innat que

ens donin feina es combina amb la frustració d’expectatives

de què us parlo, voler tenir allò que no els hi dóna el món

contemporani gratuïtament, no fan esforços per obtenir-ho i

pensen que tot els hi serà donat, els resultats poden ser de
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violència, de revolta inútil, amb víctimes innocents.. La gent

jove, que és la que provoca tota mena de violència, i alguns

d’ells es dediquen a la delinqüència, un percentatge petit, es

combina amb una ineficàcia de la disciplina pública, llavors

el resultat pot ser bastant greu. El jovent s’està independit-

zant en el sentit pejoratiu de la paraula: es fa independent

de la família que no els socialitza moralment, no els educa, i

les escoles funcionen malament. Naturalment, tindrem una

massa de gent desarrelada. 

Al sud d’Itàlia sempre hi ha l’organització de la Camorra,

la ‘Ndragheta, la màfia de la qual tant se’n parla però també

hi ha sectors de la joventut italiana que cauen fora d’aques-

tes organitzacions i que no tenen disciplina. Aquestes són

organitzacions violentes, però que organitzen la violència,

saben perfectament com l’exerceixen perquè s’autoregulen.

Clar, això és una cosa no dic anecdòtica perquè és gravís-

sim en el cas d’Itàlia, però està confinat a una àrea d’Euro-

pa petita. Bàsicament, les expectatives irreals de la gent jo-

ve de les classes més humils amb una realitat d’estretor,

aquesta combinació, aquest xoc és el que provoca la vio-

lència, la tensió constant i el desig d’aquesta gent d’afirmar

la seva presència. Clar, són gent que vol i dol, són gent, bà-

sicament, hi ha gent molt més experimentada que no pas jo:

treballadors socials, psicòlegs i gent que ha treballat amb

ells, es troben que, d’una banda, necessiten, s’afirmen molt,

gairebé d’una manera insolent, individualista. Ells tenen

aquest estil d’afirmació individual però, en el fons, són gent

molt desvalguda, són gent que necessiten la disciplina del

grup, per això són tan grupals, les bandes de Barcelona que

són petites en comparació amb altres llocs. La situació no és

encara greu, els nostres Ñetas i Latin Kings, molts d’ells

sud-americans, són gent que està buscant una identificació

amb la banda, la pandilla, que repliquen les immenses ban-

des que hi ha a Mèxic, perillosíssimes, a Mèxic i a altres

llocs, perquè la Mara Salvatrucha, que és una de les més
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potents de Mèxic, -de fet són guatemalencs- la majoria que

van passant per Mèxic i volen passar als Estats Units, però

terroritzen la ciutat de Mèxic que té 17,5 milions d’habitants.

Estic parlant de proporcions immenses. En canvi, aquí,

aquestes coses són purament testimonials, petites o con-

trolables. Crec que estem en una societat que està posant

les coses molt fàcils, ve una crisi econòmica, ve una situa-

ció de confusió i tenim aquest problema. Jo no sé si les au-

toritats n’estan al cas, si realment són eficaces ho sabran

preveure, potser el problema més gros és que quan expli-

ques que això pot ser molt més greu d’aquí dos, tres, qua-

tre anys, et miren, estan pensant en el pressupost munici-

pal, el cost dels guàrdies i no volen pensar en d’aquí a qua-

tre o cinc anys, perquè això augmentaria molt el pressupost,

o hauria de fer exercir la intel·ligència potser una mica mas-

sa, i haver de pensar massa.. Què passa si s’extrapola i la

situació, d'aquí cinc anys, tenim una situació com la que han

tingut a França fa poc? No hi pensen, no hi ha reunions se-

rioses de gent responsable sobre com organitzar el futur, pot

passar qualsevol dia, potser no, el ritme de desenvolupa-

ment en aquests moments no és massa greu, entre altres

coses perquè ens ajuda la crisi econòmica. Aquesta és la

gran paradoxa, és com el crim: el crim baixa i sobretot els

suïcidis i el crim, tant els suïcidis com el crim, d’una mane-

ra espectacular quan hi ha una guerra. Mireu qualsevol lli-

bre, l’anuari estadístic de França, d’Anglaterra, d’Aleman-

ya... Esclata la guerra, no hi ha crims, la frustració, la gent ja

va al front, s’apunten voluntaris, van al front i allà poden ma-

tar el que vulguin i disparar tot el dia. En la situació de crisi

econòmica no existeix una pujada de la violència, la pos-

tcrisi potser sí, la prosperitat té una relació molt especial,

que –i amb això acabo– lliga molt amb el que us he dit

abans: la discrepància entre el que esperem, una situació

econòmica potent, i el que podem obtenir. Llavors, la gent té

grans esperances i la situació no els hi dóna allò que volen.

22



Em penso que oferim a la gent una vida massa fàcil i això és

una de les causes d’aquesta cosa complexa que va des de

la delinqüència a la inseguretat, passant per la violència al

carrer. He intentat fer una síntesi d’una cosa tan complexa,

amics meus, que no sé si ho he aconseguit. 

Moltes gràcies a tothom. 
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VIOLENCIA E IDENTIDAD

Mercedes Fernández-Martorell

Profesora Titular de Antropología Social y Cultural 

de la Universidad de Barcelona

Barcelona, 11 de noviembre de 2009

_________________

Gracias por invitarme a presentar esta breve ponencia y

especialmente al Señor Bartolomé Masoliver. El prestigio del

Club de Roma lo reconozco desde cuando era muy joven,

cuando en 1972 publicaron el brillante e innovador informe

que realizó Donella Meadows ya que motivó que mantuviera

sobre aquel tema interesantes discusiones. Es un honor estar

entre ustedes, además, porque celebran estos encuentros en

el Círculo Ecuestre de Barcelona lugar al que para las muje-

res no ha sido fácil el acceso.

Voy a hablarles sobre la violencia entre hombres y mujeres

y sobre la que ejercen algunos grupos de jóvenes. Comien-

zo por la violencia que se ejerce entre hombres y mujeres y

que a mi entender está relacionada con cómo los humanos

autoconstruimos nuestra identidad individual y colectiva. Les

hablo  desde la convicción - imagino que muchos de ustedes

la comparten- de que los seres humanos nacemos sin signi-

ficado, es decir, que nadie nace sabiendo que es un hom-

bre o conociendo que va a ser definida como una mujer. Son

los adultos que nos acogen quienes nos informan sobre tal

diferencia y sobre cómo debemos representarla y reprodu-

cirla. En fin, nacemos desconociendo todo absolutamente

sobre cómo vivir en sociedad. Y sucede así porque a dife-

rencia de otras especies animales, los humanos nacemos

desprovistos de información genética sobre cómo y qué de-

bemos hacer para sobrevivir individual y colectivamente, así
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cómo y qué hacer para que nuestro pueblo perviva a lo lar-

go de los siglos.

Esta situación de nuestra especie es muy interesante por-

que, en definitiva, es la que permite construir nuestro propio

significado como especie; significado que queda definido a

partir de las prácticas y actividades sociales que ejercemos.

Y como todos sabemos nuestro significado lo construimos no

sólo por medio de nuestras ideas y de lo que pensamos sino,

sobre todo, por las prácticas socioculturales que ejercemos.

Bueno, la verdad es que hablar de leyes sociales desde la

antropología –que es desde donde hablo- supone mencionar

lo implícito, lo no aparente en nuestras actividades. Es ver-

dad que a veces al reflexionar sobre las prácticas sociocul-

turales que ejercemos los humanos caemos en un estrepito-

so etnocentrismo, es decir, reflexionamos cualquier actividad

social desde nuestra propia visión del mundo. Estoy hablan-

do de asuntos como, por ejemplo, el que les ocurrió a unos in-

dios de Norteamérica cuando fueron visitados por conquis-

tadores ingleses. Tenemos noticia de que aquellos ingleses
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acudieron a aquellas tierras y se retiraron al llegar el invierno

diciendo que regresarían al verano siguiente. 

Los indios temiendo ser invadidos por los extranjeros de-

cidieron intentar congratularse con aquellos invasores así que

se pusieron a pensar sobre cómo hacerlo. Hubo alguien que

se le ocurrió una genial idea: «Hombre, vemos que estos

hombres lo que hacen todo el rato es meterse la mano en el

bolsillo, sacar un trozo de tela, sonarse y  guardarse los mo-

cos  cariñosamente. Por tanto lo que debe ocurrir es que ellos

adoran los mocos. Vamos pues a reunir durante estos meses

de invierno nuestros mocos y se los  obsequiamos cuando

regresen en verano». Y así lo hicieron. Es evidente que aque-

llos indios hicieron una lectura etnocéntrica de una práctica

inglesa, la de sonarse; es decir, leyeron aquel comporta-

miento desde su propia tradición y punto de vista.

De hecho, el primer trabajo de campo que realicé hace

bastantes años fue sobre los judíos, aquí, en Barcelona, en

España. Y haciendo aquel trabajo cometí un error etnocéntri-

co garrafal. Cuando llevaba ya mucho tiempo y habiendo re-

alizado mucho trabajo de campo  creí conocer bastante la

cultura judía y decidí pasar una encuesta abierta a un núme-

ro elevado de sus miembros. Lo que sucedió fue lo siguien-

te. Comencé a realizar aquellas entrevistas y resultaba que

cuando llegaba a la pregunta 23 – o no recuerdo exactamente

qué número era- le decía al entrevistado: «Oye, Abraham —

por ejemplo—, o Saúl, o Raquel —da lo mismo—, cuando tú

mueras, ¿quién quieres tener cerca de ti?». Hacía la pregun-

ta y se producía un total mutismo. Y entonces, como la meto-

dología exige no cambiar la pregunta volvía a repetir: «No,

no, te decía que cuando tú mueras ¿A quién quieres tener

cerca de ti?». Debo confesar que como entonces acababa

de ser madre y tenía mucho trabajo, no llegaba casa y trans-

cribía las entrevistas sino que esperé un tiempo a hacerlo.

Cuando ya llevaba realizadas treinta o un número similar co-

mencé a transcribirlas. Inmediatamente pude observar que
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pasaba algo extraño con aquella pregunta. Siempre se pro-

ducía un largo silencio en la respuesta. Así que lo que hice fue

intentar comprobar qué sucedía si les preguntaba lo mismo a

personas formadas dentro de mi tradición católica. Tomé una

muestra de personas equivalente a la de los judíos y les hice

la misma pregunta –por cierto era una situación difícil porque

no gusta hablar sobre la muerte-. Bueno acudía a sus casas

y les decía: «Perdona, te voy a hacer una pregunta difícil, pe-

ro bueno, disculpa: Cuando  mueras, ¿a quién quieres tener

cerca de ti?». Y resultó que contestaban perfectamente, tal y

como yo esperaba, decían: «Pues a mi esposa,… comprén-

delo, a mis hijos». Contestaban muy bien. En realidad, ese

error propició que realizara importantes reflexiones sobre el

objeto de estudio. De hecho comprobé que  cuando los ca-

tólicos hablaban de la muerte estaban agonizando, no esta-

ban muertos; mientras que cuando se lo preguntaba a una

persona judía ellos estaban muertos o de lo contrario esta-

ban hablando de la Hevra Kadisha. En fin, no es oportuno ex-

tenderme en explicaciones pero lo que sí quedo claro fue que

ambas tradiciones tenían   tiempos de muerte diferentes. Aho-

ra bien, lo relevante aquí es que realicé una pregunta etno-

céntrica. 

Para intentar controlar esas situaciones y confusiones lo

que hacemos desde la antropología es crear teoría y a partir

de ella reflexionar. En mi caso he elaborado la teoría de la Se-

mejanza que es un instrumento teórico y metodológico que

permite analizar los procesos de  construcción de identidad

de nuestra especie. Cómo y qué hacemos para construir

nuestro significado de humanos.

Bueno, de lo que quería realmente hablarles era sobre las

relaciones violentas entre hombres y mujeres; en concreto so-

bre por qué algunos hombres maltratan e incluso matan a la

pareja. 

En primer lugar quiero recordarles que los adultos de la so-

ciedad en la que nacemos nos transmiten las leyes sociocul-
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turales que tienen acordadas para vivir en sociedad y cada

nuevo protagonista cuando nace las debe aprender. Sabe-

mos que en primera instancia se nos enseña lo que debemos

hacer para ser reconocidos como verdaderas mujeres o co-

mo verdaderos hombres. Tradicionalmente a las mujeres se

les ha enseñado que deben transmitir a los hijos  las pautas

de comportamiento establecidas; y además a ser sumisas a

la pareja. Cumpliendo todos esos mandatos las mujeres ad-

quieren la identidad de verdaderas y buenas mujeres. Es evi-

dente que las mujeres no nacen sumisas sino que se les en-

seña a serlo. 

Por el contrario, a los hombres, tradicionalmente, se les ha

enseñado que tienen a su cargo el generar y repensar las le-

yes socioculturales de su sociedad. De hecho ellos han sido

los que las han representado y defendido incluso guerreando.

En relación a la pareja a los hombres se les ha inculcado que

deben dominarla, es decir, que tienen a su cargo el que la

pareja mujer reproduzca y transmita las costumbres, fórmulas

y leyes sociales tal y como los hombres las han acordado. Es

evidente que los hombres no nacen dominadores sino que se

les enseña a serlo.

Quiero recordar que tal consideración de verdadero

hombre se adquiere gracias al grupo de hombres que ca-

da uno utiliza como referente. Si dicho grupo le tacha de

calzonazos, blando o como un mandilón, como dicen los

mejicanos: «Eres un mandilón» —alguien que lleva el man-

dil— el hombre en cuestión  siente que se le está despose-

yendo de su masculinidad. El rechazo de los demás hom-

bres, provoca que sienta que su hombría está puesta en

evidencia lo que le provoca un sentimiento de vacío de su

identidad como hombre.  Es entonces  cuando comienza el

verdadero proceso del maltrato a la pareja ya que culpa a

la mujer de tal vacío  y no se culpa  a sí mismo por sostener

su idea de que para sentirse como un verdadero hombre

necesita dominarla.
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En la actualidad muchas pautas de comportamiento sobre

las relaciones entre los sexos han sido modificadas y en gran

medida gracias a los movimientos feministas. De tal manera

que aunque muchos hombres han modificado su manera de

relacionarse con la pareja, otros consideran que sólo son

unos verdaderos hombres cuando obligan a cumplir sus man-

datos a la pareja y ellas les obedecen con sumisión. 

Entiendo que la actual violencia masculina sobre la pareja

debemos reflexionarla en este marco tan general que acabo

de presentarles y sobre lo cual podemos hablar después de

presentarles brevemente la cuestión que les anunciaba de los

jóvenes y su agresividad.

Philip Zimbardo, es profesor de psicología de la Universi-

dad de Stanford y en 1972, hizo una investigación para in-

tentar responder a la pregunta de si realmente todos los se-

res humanos somos agresivos o no. Para ello seleccionó a un

grupo de sus estudiantes. Todos aquellos que él considera-

ba que eran personas correctas, sanas y educadas. Los me-

tió a todos en una cárcel después de haberles preparado pa-

ra su experimento. A unos les adjudicó el papel de carcele-

ros y a otros el papel de reclusos. Comenzaron a convivir y al

cabo de muy poco tiempo tuvo que acabar el experimento

porque los jóvenes que actuaban como carceleros comen-

zaron a ser sumamente agresivos con sus compañeros que

actuaban como presos (todo era ficción). En fin, llegó a la

conclusión de que todos podemos ser agresivos dependien-

do del contexto en el que nos encontremos. Así que, en efec-

to, todos nos vamos a defender si nos agreden y, por tanto, to-

dos podemos llegar a ser agresivos. 

Lo que quiero señalar  sobre ese experimento es que no tu-

vo en cuenta la relación entre la pérdida de identidad y agre-

sividad de aquellos alumnos. Por pérdida de identidad en-

tiendo perder el significado de quiénes somos. Y segura-

mente los actores de aquel experimento padecieron precisa-

mente una pérdida de significado, es decir, que  comenza-
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ron a confundir los papeles que representaban antes del ex-

perimento: estudiantes brillantes. Eso lo que propició fue fal-

ta de autoestima, respeto y consideración de unos hacia los

otros y, en definitiva, hubo una pérdida de lógica de sentido

en sus relaciones.

Teresa Caldeira es una profesora de la Universidad de Ber-

keley que ha trabajado sobre el tema de la agresividad, sobre

todo y fundamentalmente en Estados Unidos y Sao Paulo. Ella

plantea cómo la agresividad se ha dado sobre todo en los años

80 y 90 entre los jóvenes de la calle y cómo ahora es menor, a

pesar de que en el año 2007 en Sao Paulo entre policías y los

enfrentamientos entre los mismos jóvenes murieron 600 jóve-

nes. Caldeira plantea que en aquellos años lo que sucedía, so-

bre todo, era que en las relaciones entre los jóvenes y la so-

ciedad interfería el crack y otras drogas, es decir, que existía el

crimen organizado y eso era lo que provocaba realmente aque-

llas muertes y no el que se tratara de jóvenes agresivos. 

Hace unos 5 ó 6 años un bufete de abogados me pidió que

informara sobre un crimen que hubo aquí, en Barcelona, a la

salida de una discoteca. Asesinaron a un chico de diecinue-

ve años un grupo de cuatro jóvenes que ni lo conocían. Me pi-

dieron que informara como antropóloga (me han pedido al-

gunas veces que informe en distintos juicios). Analizando la

situación lo que observé era que aquellos jóvenes, en con-

creto el que mató al joven, en realidad, era un chico que no

llegaba a dieciocho años y como sabemos en nuestro códi-

go penal su edad le exime de la cárcel. Lo que concreté, en

definitiva, fue lo siguiente. El joven que asesinó lo que hizo

fue ejecutar un ritual de iniciación para acceder a ser un

miembro más de aquel grupo de personas ya adultas que se

dedicaba a vender droga. La muerte de aquel joven se debió

a la realización de un ritual de adscripción de otro joven a su

grupo.

Lo relevante de este caso que acabo de mencionar es que

estamos hablando de cómo los humanos nos adscribimos a



32

nuestra sociedad adquiriendo y aplicando las prácticas so-

cioculturales que nos imponen los protagonistas de nuestro

entorno. Y es importante saber que  la cohesión social se ge-

nera estableciendo diferencias entre los protagonistas que

participan. Los jóvenes, por ejemplo, de grupos como  el del

hip-hop o del rap o de los grafiteros no se cohesionan por ser

actores que pertenecen a una misma clase social -aunque por

supuesto existan-. No, no, se cohesionan internamente esta-

bleciendo diferencias entre ellos a partir, por ejemplo,  de  una

música,  una forma de bailar, una manera de vestirse, etcéte-

ra. De hecho, generando una manera singular de adscripción

lo que provocan es que el grupo adquiera gran fuerza.

Es muy importante, entiendo, el hecho de que en la actua-

lidad millones de jóvenes se organizan no sólo al margen de

las leyes socioculturales de los adultos de su sociedad, sino

que muchas veces se enfrentan a esas leyes demostrando

que no pretenden reproducir el orden heredado. Manifestan-

do una renuncia clara a reproducir ese modelo. En muchos

casos actúan como respuesta, por ejemplo, son antirracistas,

o contrarios a distintas marginaciones aceptadas por los adul-

tos y rechazando prácticas poco éticas del mundo de los

adultos. Los jóvenes de grupos de hip-hop, por ejemplo, en

Estados Unidos, en estos momentos, son muy agresivos y, sin

embargo, en España es un grupo sumamente pacifista. En el

mundo de los graffitis, los grafiteros son aquellos jóvenes que

ponen su marca, que todos vemos su firma por toda la ciu-

dad. En realidad, se trata de jóvenes que quieren existir, que

quieren decir que están ahí. No ponen su nombre, ponen una

firma, su marca y la van distribuyendo por toda la ciudad pa-

ra decir: «Aquí estoy» como reclamo de la marginación que

padecen.

En la actualidad muchas obras de los grafiteros están ex-

puestas en los museos como, por ejemplo, el MoMA ya que

se consideran obras de arte. Es decir, se trata de una prácti-

ca que explica cómo los adultos intentan acercarse a esos
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jóvenes contestatarios, a los que ponen en entredicho el sig-

nificado que les queremos dar como humanos, como futuros

hombres.

En definitiva, aquí, de lo que acabo de hablar muy sintéti-

camente es de los procesos de construcción y recreación de

las identidades colectivas e individuales y de algunos de los

problemas que acarrea el tener que autoconstruirnos el sig-

nificado de humanos. A mi entender se trata de una cuestión

fundamental el cómo lo hacemos. Diría más, se trata de pro-

cesos y recreaciones que deberían ser eje de la historia de

los pueblos ya que implica a las cosmologías, a las creencias

y a toda práctica social.  

Nada más. Muchas gracias. Ahora podemos intercambiar re-

flexiones.  
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LA GARANTIA DELS DRETS PER 

A LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

Rafael Ribó

Síndic de Greuges de Catalunya

Barcelona, 16 de desembre de 2009

_________________

Moltes gràcies i molt agraït per la invitació, aquí, al Club

de Roma, on jo ja havia assistit a alguna de les xerrades i que,

de nou, em provoca la felicitació als que el duen endavant,

perquè és important que hi hagi àmbits com aquest per trac-

tar temes, per debatre’ls i per treure’n conclusions amb vista

a la societat, a banda d’informar. Ja que se m’ha presentat, se

m’ha formulat en la presentació, la demanda que jo estic més

o menys en funcions, perquè el Parlament està fent una nova

Llei del Síndic de Greuges, que tot just la voten demà, que

adapta la figura al nou Estatut, que va fer un gran pas enda-

vant en ampliar les funcions del Síndic. També vull informar-

vos d’una anècdota més personal, però que afecta el Club de

Roma. Jo em vaig interessar pel Club de Roma perquè me’n

va parlar i em va motivar a fer-ho un vell amic de la política ita-

liana, que avui és el president de la República Italiana, Gior-

gio Napolitano. Fa molts anys, quan parlàvem de la Unió Eu-

ropea i ell era el president de la Comissió Constitucional del

Parlament Europeu, i comentàvem les iniciatives en favor

d’enfortir Europa i la democràcia a Europa, etc., em deia: “Ra-

fael, interessa't pel Club de Roma, que és molt important”. I

crec que és per a mi un honor poder explicar aquí que vaig

ser empès per l’actual president d’Itàlia a apropar-me al Club

i a participar en algunes de les vostres trobades; i fins i tot, al

congrés que es va fer a Madrid, on, a instàncies del Sr. Fai-

né, vaig ser un dels ponents.
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Jo voldria fer una intervenció fins i tot potser més breu del

que m’heu demanat sobre el tema que ja varen proposar amb

el títol: “Drets i prevenció de la violència”. Seria inabastable i,

per part meva, segurament, d’un atreviment massa gran, co-

mençar a parlar de la violència, de la societat i la violència,

dels elements generals de la violència, de la crisi de valors i

de tot allò que són temes que van molt, molt lluny, són d’una

gran amplitud i sobre els quals tothom pot opinar. I a mi, com

a persona, també m’agrada opinar sobre aquests temes, pe-

rò voldria parlar molt com a Síndic. I, què vull dir amb això?

Que m’agradaria cenyir-me a la funció del Síndic de Greuges,

a l’encàrrec que té i al fenomen de la violència. Tant com a

Síndic de Greuges de Catalunya, però també com a presi-

dent, avui, elegit des del juny passat al Congrés Mundial de

l’Institut Internacional d’Ombudsman a Europa. Ara mateix

acabem d’arribar d’un viatge a Albània, a Grècia, a Roma, on

hem participat en seminaris sobre el paper dels ombudsman

respecte als valors, la transparència, l’accés a la informació,

algunes qüestions que indirectament toquen el que després

comentaré. Nosaltres volem aportar a aquesta reflexió com a

síndic el que ens toca, d’acord amb els manaments estatuta-

ris i constitucionals, de tasca per garantir els drets de la gent

davant de les administracions, i de tasca per fer la pedago-

gia dels deures també de la gent respecte a la societat. I de

fer-ho tant amb vista a totes les administracions com a em-

preses privades que forneixen serveis d’interès general, com

la telefonia, l’electricitat, el gas, la llum, l’aigua, i també amb

vista a les persones a títol individual o entitats del nostre pa-

ís. Com a síndic jo no puc parlar en sentit universal, ni dels

drets. Sovint la gent em pregunta: “Com estan els drets a Ca-

talunya?”. I jo sempre matiso: “Li puc contestar com estan les

queixes sobre els drets que arriben al Síndic de Greuges de

Catalunya”. Seria petulant per part meva voler convertir una

institució que té la dotació de bastants assessors i de perso-

nal a través dels quals jo puc seguir, si no jo tampoc no po-
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dria parlar a títol individual, però només allò que toquem o bé

perquè ens arriba, i encara ens arriba poc, sovint perquè en-

cara és una institució poc coneguda, o bé perquè actuem d’o-

fici. Ens referim a drets que són a la Constitució, que són a

l’Estatut del 2006, que els ha ampliat moltíssim: ens referim

als tractats internacionals que són de compliment obligat per

part de l’Estat espanyol i per part també de les administra-

cions a Catalunya i, especialment, a una sèrie de matèries

que podria assenyalar com a singulars —i després m’hi refe-

riré en particular—, que també afecten el problema de la vio-

lència com, per exemple, la Convenció dels Drets dels Infants,

que és de compliment obligat, i que sovint en el nostre orde-

nament o en les nostres administracions s’oblida. O tot el que

afecta el medi ambient, la participació, o ara darrerament, i es

votarà demà la nova Llei, el que s’anomena el mecanisme de

prevenció de la tortura als centres de detenció, que és un

tractat de les Nacions Unides, signat per l’Estat espanyol, i

que el Parlament de Catalunya, al nostre entendre amb molt

bon criteri, preveu que el Síndic de Greuges sigui el meca-
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nisme de prevenció al nostre país. Sempre amb una premis-

sa que ens ha dut el títol d’aquesta intervenció, creiem que el

millor antídot contra la violència són els valors, és l’extensió

dels drets i dels deures, i és l’educació cívica entorn d’a-

questa premissa la millor manera de prevenir determinades

violències que trobem en la nostra societat, i de les quals par-

larem. 

I aquest és el paper del Síndic, veu un problema on hi ha

violència, sigui per una queixa, sigui per actuació d’ofici, es-

tudia aquest problema amb el prisma dels drets i, si cal, dels

deures, i fa unes recomanacions. I aquestes recomanacions

—creiem, humilment, i de vegades s’ha demostrat amb es-

creix— poden servir per prevenir la violència. 

Faré un repàs sobre un conjunt de recomanacions que

hem fet en molts àmbits. Aleatòriament, però amb una opció

molt voluntarista, els he ordenat quasi per cronologia d’edat,

d’edat de les persones que els afecten aquestes accions de

violència. I, per això, començaria amb el que podríem dir els

primers brots de violència o la prevenció de la violència entre

els infants o sobre els infants. A casa nostra, les administra-

cions encara no entenen que quan parlem d’infants hem de

parlar de tots els infants com a subjectes de drets. Semblaria

que només ens haguéssim d’amoïnar dels casos extrems,

dels infants en risc, i deixo aquí damunt de la taula una pri-

mera idea en aquest sentit: que la violència en el món dels in-

fants pot afectar tots els infants, fins i tot els que estan més

allunyats del risc. Per exemple, determinades extensions co-

municatives, sigui per audiovisuals, sigui pels jocs d’una vio-

lència absolutament gratuïta i una violència que lesiona fins i

tot les personalitats infantils, afecten a tothom, i les practiquen

molts infants que segurament no es troben directament pro-

pers a un risc social. Tenint en compte que, a més, d’acord

amb la Convenció dels Drets dels Infants, tots ells tenen uns

drets, encara estem massa instal·lats en la nostra societat en

la idea “nen calla” i no veiem que un menor d’edat ha de ser
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escoltat, se l’ha de fer participar, se li han de garantir tots

aquells drets i, evidentment, se li han d’inculcar tots els deu-

res que van en correspondència amb els drets: el dret a l’e-

ducació, el deure d’estudiar, òbviament, el dret a una família,

el deure de respectar-la. 

Nosaltres hem començat pels fonaments i hem fet reco-

manacions per a l’escola de 0 a 3 anys o, millor dit, per a l’e-

ducació de 0 a 3 anys, sigui l’escola, sigui altres mitjans, com

pot ser a les mateixes famílies, i com diuen les autoritats més

reconegudes al món de l’educació, aprendre com més aviat

millor. Algú em pot preguntar: “I què té a veure amb la violèn-

cia?”. Allà hi ha la llavor per enfocar d’una manera encertada

cap a futurs ciutadans. I com és que avui no es té en comp-

te, això? Ens manca escola o educació de 0 a 3 anys. Som

una societat que va, per comparació a democràcies homòlo-

gues a la nostra, endarrerida a garantir l’escola o l’educació

de 0 a 3 anys, educar com més aviat millor, i anem endarre-

rits quant a l’afirmació, a partir d’aquell moment, de la igual-

tat d’oportunitats.

Molt relacionat amb això, i amb l’educació en general, te-

nim un problema que a mi m’amoïna moltíssim i com a Síndic

intento plantejar-lo amb força en tots els fòrums als quals vaig.

I també té a veure amb gèrmens de violència, que és el de

l’actual situació de creixent segregació escolar. Avui a Cata-

lunya, encara en àmbits minoritaris, però creixent, hi ha au-

tèntics guetos en el món educatiu. I ens recordem de França,

quan hem vist o quan vàrem veure que cremaven cotxes i que

banlieues senceres s’alçaven amb ràbia contra un sistema

sense saber contra què lluitaven. Allà es van equivocar, aquí

hi som a temps. No per demà, perquè s’han de prendre me-

sures que no són d’un any ni de dos anys, sí a mitjà i llarg ter-

mini. No pot ser que una societat que ha tingut tant d’encert

amb la política anomenada immersió lingüística, per evitar

que nens i nenes se separin per raons de llengua i, a més,

que ha estat un gran encert i que ha passat tots els sedassos
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de constitucionalitat que se li han plantejat, estigui fallant

quan tenim barris, molt a prop d’on som ara, per exemple, on

hi ha un 22% d’immigració i, evidentment, ja parlem d’una im-

migració que ja no és la d’Andalusia, la d’Extremadura o la

de Múrcia; parlem de tercers països respecte de la Unió Eu-

ropea, amb un 22%, hi hagi centres escolars amb un 97% de

nens i nenes escolaritzats d’immigració, tenint al costat un al-

tre centre que potser només en té un 22% o un 23%. I passa

entre centres públics i passa entre centres privats. I no s’hi

val a dir que és producte de la segregació urbana, que n’hi

ha, que hi ha a la nostra societat, perquè puc donar molts

exemples on no hi ha tal segregació, ni s’hi val a dir que no es

poden prendre mesures perquè hi ha hagut ajuntaments, co-

mençant pel de Vic, amb un alcalde demòcrata cristià com

era el Sr. Codina, o passant pel d’Olot, o passant pel de Ma-

taró, que ja van començar a prendre mesures i avui estan re-

collint grans fruits en aquest sentit. En el món educatiu, no-

saltres insistirem molt que rau el primer pas per aconseguir

prevenir la violència. I no volem dir només en el sistema d’en-

senyament, entenem per educació des d’aquell 0-3 anys fins

que ens morim, fins la formació continuada o fins la formació

per als adults. 

Nosaltres veiem que hi ha una violència latent al món edu-

catiu que cal combatre de nou amb valors. Una violència en-

tre mestres, entre nens i pares, i que va en totes direccions.

El Síndic va estudiar, en un informe monogràfic que va ser

presentat al Parlament, un fenomen que va causar impacte

mediàtic quan, al País Basc, un nen es va suïcidar. Se’n re-

cordaran, tots vostès, d’Hondarribia, quan es va suïcidar un

nen que havia estat objecte de bullying, de violència entre

iguals a les escoles. Vàrem fer un informe a fons en paral·lel

l’Ararteko, el defensor del País Basc, i el Síndic de Greuges,

i vàrem arribar a conclusions si més no sorprenents pels tabús

i pels tòpics amb els quals ens aproximem a aquesta realitat

de violència entre iguals. Els nens ens demanaven topalls, tot
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el que vàrem recollir en tots els treballs sobre aquest fenomen

és que nois i noies ens deien: “Per què no hi ha límits a les

nostres actuacions a les escoles?”. Vull dir que estem abdi-

cant en un cert principi d’autoritat per posar límits en el que

és l’educació. Ells ens demanaven participació en l’elabora-

ció en les normes que hi havia d’haver a l’escola, però que

aquestes normes tinguessin uns límits en les seves actua-

cions, que era per a ells la primera mesura per evitar la vio-

lència entre els col·lectius escolars. 

Encara en el món de la infància vull cridar l’atenció, ara sí

molt en particular i amb molt d’èmfasi, òbviament, sobre la in-

fància en risc. Quan ens amoïnem de la infància en risc? Avui

i ahir mateix han sortit informacions mediàtiques d’un informe

d’Amnistia sobre els centres de menors en general a l’Estat

espanyol i en concret a Catalunya. Vull començar pel més es-

clatant: Alba, la nena que ingressa a Vall d’Hebron en coma,

després d’haver passat per 22 serveis administratius on nin-

gú no va detectar que aquella nena, que era un nadó de me-

sos, corria un risc greu de maltractaments familiars. El Síndic

va reunir totes les autoritats implicades, des del Tribunal Su-

perior de Justícia de Catalunya, la Delegació del Govern Cen-

tral a Catalunya, cinc conselleries, els ajuntaments implicats,

etc. Tothom deia que havia actuat bé. Com sempre, al Síndic

en vàrem prendre nota amb discreció i vàrem demanar els in-

formes corresponents. I estudiant a fons els informes corres-

ponents de les administracions, vàrem evidenciar falles cla-

moroses a les administracions que ens van dur a elaborar uns

protocols. Va tenir com a resultat uns protocols per combatre

els maltractaments, que avui, estadístiques en mà, podem de-

mostrar que han fet caure en picat l’índex de maltractaments

familiars a casa nostra. No vol dir que en aquests moments,

per exemple, potser a prop d’aquí, no s’estigui produint un

maltractament: és molt possible. Ningú no pot evitar que algú,

per molts motius, des d’uns cables creuats fins a situacions

socials, produeixi maltractaments i violència. Sí que podem
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contribuir en la formació del personal, en la coordinació d’ad-

ministracions, a atendre molt més la gent que està a primera

línia, que té molt mèrit, com educadors socials, com personal

sanitari, com forces d’ordre públic, que connectin molt ràpi-

dament amb centres de comandament per prendre decisions

per evitar futurs maltractaments. 

Acabem de lliurar al Parlament, ja s’està discutint ara ma-

teix, un estudi sobre el sistema de protecció dels infants a Ca-

talunya, en què plantegem que, malgrat que les administra-

cions estan incrementant els recursos per a aquest fenomen,

va més ràpid l’increment potencial de situacions de risc i, es-

pecialment, un fet que, de nou, toca amb els valors i amb els

drets. Tothom ens diu que el millor per a un infant en risc és

una família d’acollida: sigui la pròpia, sigui extensiva, sigui

aliena... Tothom, des dels teòrics fins als tècnics, diuen que és

la solució idònia. Cau en picat l’acollida en famílies i incre-

mentem l’acollida en centres, que no deixa de ser un allun-

yament de l’àmbit natural on s’ha de formar un nen i, per més

ben dotats que estiguin aquests centres, amb l’increment del

risc: els estem sobrecarregant, començant per l’estrès que

estem posant en la gent que hi està treballant. És un contra-

sentit que se’ns digui que no hi ha pressupost per atendre

una urgència com aquesta que, per a nosaltres, es troba en

el nucli central, torno a dir, en el començament de la preven-

ció de la violència. 

També podem parlar extensament del que arriba al Síndic

com a violència entre adults i quin tipus de recomanacions

hem fet. Hi ha un món que torna a ser el prolegomen de la

violència en el conviure a la societat. I és que la gent cada

vegada sembla que vulgui fugir més de la seva responsabili-

tat d’estar en societat, i es refugia en determinats corporati-

vismes que poden tenir una dimensió legítima, però que po-

den portar a una aberració en girar-se en contra dels valors i

dels drets que tenim tots pel fet de viure en societat. Em re-

fereixo, per exemple, al que s’anomena en termes sociològics
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el NIMBY, not in my backyard. No ho vull al pati de casa, no

vull el centre de gent gran al costat de casa, no vull el centre

de tractament de metadona o de drogues al costat de casa,

no vull la presó al meu poble. La primera queixa que em vaig

trobar quan vaig prendre possessió com a Síndic és la d’una

comarca —que és fàcil d’interpretar d’on és, perquè després

va ser la primera nova presó que es va inaugurar— on un

grup d’entitats em deien: “No s’han tingut en compte els pro-

cediments administratius per construir la presó”. I tenien raó,

i es va esmenar. Però al cap de poques setmanes va arribar

una altra queixa: “No es tenen en compte les previsions ur-

banístiques”. I no tenien raó. Després, eren les qüestions pai-

satgístiques i, al final, els vaig dir: “El que vostès no volen és

la presó”. I la presó ha d’anar allà perquè ha estat una opció

discrecional de l’Administració, reuneix tots els requisits i, a

més, ara, s’està aplaudint fins i tot pel ben feta que està,

aquesta presó: em refereixo a Lledoners, i per la generació

que ha fet de llocs de treball. Però hi havia el corporativisme

en contra de la presó. Que sàpiguen —i ho dic amb orgull—

que nosaltres, ara, estem en un nou edifici al passeig Lluís

Companys, on tots vostès seran atesos tan bé com sabrem,

que era el primer edifici que va construir la Generalitat repu-

blicana l’any 33 com a Salut, i que en aquell edifici hi ha una

sala de venipunció de metadona al subsòl. I nosaltres vàrem

demanar explícitament que no la traguessin d’allà, com a pe-

dagogia que s’ha de poder acceptar la coresponsabilitat que

ens toca amb cadascun d’aquests equipaments.

Nosaltres fem constantment apel·lacions dels deures de les

persones per complir allò que ens pertoca com a coresponsa-

bilitat en la convivència i, especialment, en aquests casos que

poden ser dificultosos per prevenir la violència. Crido l’atenció

que quan hem vist referèndums com el de Suïssa o debats com

el que avui hi ha a França entorn d’interculturalitat i de religió,

també siguem prou previnguts per tenir politiques, difusió de

drets i de deures i de valors per evitar aquesta col·lisió. 
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En el món dels adults seria extens parlar d’una violència

constant que apareix aquesta també amb explosió mediàti-

ca, com la dels infants, als mitjans de comunicació, que és la

de gènere. El Síndic fa constantment recomanacions espe-

cialment sobre els centres d’acollida per a les dones més

afectades per aquesta dimensió, i també per la violència que

hem trobat als centres de salut, les agressions als professio-

nals, tant sanitaris com administratius, per part dels usuaris,

d’un servei tan universal com és el de la salut i que, per molts

motius, començant per una protesta absolutament irrespon-

sable per com se’ls pot atendre, que arriba al punt que s’ha-

gi de recomanar que en determinats centres de salut hi hagi

personal de seguretat acompanyant el personal sanitari quan

rep els usuaris. Jo sempre recordo que qui sap millor quants

som a Catalunya no és el padró, no és cap Institut d’Estadís-

tica, és la Conselleria de Salut, perquè ens pot dir quantes

targetes blaves s’han distribuït. Crec que som ara entorn de

7.725.000 persones. Això ens diu, de debò, i segurament en-

cara es queda curt per alguns que poden estar encara fora

d’aquest sistema, quanta gent està convivint en aquest país,

sigui gent que portem pedigrí, que potser podríem anar fins

a Guifré el Pilós, o gent que fa molt poc que han arribat de l’E-

quador, de Mali o d’on sigui, i són aquí, treballant amb nosal-

tres. 

Al Síndic analitzem una violència que es produeix des del

poder, la violència que hi ha a partir de l’exercici de quelcom

que és necessari en un estat i en un ordre polític, que és el

monopoli de la força. El monopoli de la força, òbviament, l’ha

de tenir atribuït en exclusiva el governant, i els instruments

amb què es doti el governant per garantir l’ordre en la socie-

tat. Per tant, totalment a favor del monopoli de la força, que no

és idèntic a la violència des del monopoli de la força. Hem fet

recomanacions, per exemple, perquè les nostres forces d’or-

dre públic, quan actuïn, actuïn amb proporcionalitat, que no

s’utilitzin mitjans enormes per combatre problemes petits. A
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Catalunya hi ha el cas extrem, però singular, del fill d’una al-

tra autoritat de Catalunya que va ser ferotgement esbatussat,

amb fotografies que recorden quan eren torturats alguns diri-

gents socials i polítics en època de la dictadura, i encara avui

ningú no sap dir qui és el responsable d’aquella esbatussa-

da. Honra a la persona afectada, i especialment al càrrec im-

portant que té a Catalunya, del qual és progenitor, que no

s’ha fet cap mena d’escàndol mediàtic, però a mi em serveix

com a exemple que no pot ser que trobem espais d’opacitat

per amagar quan es produeixen situacions d’aquest nivell. 

Estem intentant també fer pedagogia entorn de la idea de

presumpció de veracitat. Les societats més modernes han

anat modulant aquell principi que una autoritat sempre té raó,

des de la multa de trànsit fins a situacions molt més comple-

xes on val la paraula de l’autoritat i no val la del ciutadà. El

ciutadà ha d’aportar uns elements probatoris que no se li de-

manen a l’autoritat, i el Síndic està, a cavall de molts corrents

en els defensors moderns, intentant equiparar els drets de

l’autoritat amb els drets de l’usuari, i els deures respectius. 

Un àmbit molt important per a la prevenció es troba en tot

el sistema de tancament de les persones, de la seva reinser-

ció i la seva reeducació, siguin els menors, siguin els adults,

siguin aquests centres de menors que connecten amb el que

abans he dit sobre el risc, per reeducar i reinserir en la so-

cietat, sigui aquells centres que acullen els menors immigrats

no acompanyats que vénen a casa nostra pensant-se que és

El Dorado, fins i tot impulsats per les seves pròpies famílies, i

que després es troben amb situacions de dificultat i que, o

bé hauríem de fer unes autèntiques polítiques de retorn, o bé

de tutela i de legalització, sigui òbviament tot el que hi ha en

el sistema penitenciari. I m’estic allargant més del que vol-

dria. Acabo molt ràpidament, encara que m’amuntegui amb el

que els volia comunicar. 

Tenim un sistema penitenciari, xifres del 9 de desembre,

amb 10.576 interns. Tenim la societat europea amb menys ín-
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dex de criminalitat i tenim un dels sistemes penitenciaris eu-

ropeus amb més amuntegament d’interns: una gravíssima

contradicció. De les que tenim menys crim i tenim massa gent

tancada a la presó. Ens fallen les lleis, hi va haver lleis fetes

a cop d’alarma social i per una pressió mediàtica absoluta-

ment sensacionalista. Ens falla més claredat, decisió i actua-

ció dels nostres jutges, i posar fi a determinats aspectes de

bunquerització del poder judicial. I ens falla l’administració de

l’Administració de justícia i el sistema de presons. Ens falla

més sentit de penes a favor de la comunitat, que s’ha agreu-

jat amb un codi sobre la circulació que ha creat un nou tipus

de delinqüents que haurien de ser tractats d’altres maneres,

i no pas a cop de tancament intern a la presó. Però ens falla

sobretot el treball de reeducació a les presons. Tenim un vo-

lum important de gent a les presons que, amb disposició a

treballar i a ser reeducats en el treball, no tenen oportunitat

per fer-ho. O ens falla, i aquesta és la gran paradoxa del sis-

tema penitenciari, el retorn a la llibertat. El gran problema del

nostre sistema penitenciari és que no acomboiem la gent que

ha de sortir d’aquest tancament cap a la seva reinserció en la

societat. És una societat molt rica en entitats no governa-

mentals, en entitats religioses, en entitats humanistes que ho

fan, però ho estan fent en substitució del que hauria de fer el

poder públic en aquest trànsit de la no-llibertat a la llibertat. 

Hem fet recomanacions perquè dins de les presons s’in-

tentin evitar els maltractaments i, a més, ara ho farem a partir

del moment en què se’ns encarregui la part del tractat de Na-

cions Unides sobre el mecanisme de prevenció dels maltrac-

taments o de tortura en centres de detenció o en vehicles de

trasllat, etc. Vàrem demanar quelcom tan senzill com que els

funcionaris de presons portessin un número d’identificació:

no el nom, un número d’identificació, com la policia, un ele-

ment objectiu, o que s’instal·lessin càmeres de videovigilàn-

cia en tots els centres de detenció; que és un instrument en

favor dels funcionaris que estan encarregats d’aquesta tas-
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ca, perquè quan vénen queixes, reclamacions, protestes de

possible violència, aquelles càmeres registren qualsevol si-

tuació. Aquelles càmeres només haurien de poder ser visio-

nades o pels jutges o pel defensor, i podria ser la prova con-

cloent, com ara ho està sent en les forces d’ordre públic per

a qualsevol d’aquestes situacions. 

I tenim, també, una situació de violència latent amb un al-

tre problema greu que la societat es vol espolsar del damunt,

que és el sistema de malaltia mental. Ens arriben queixes, al

Síndic, de famílies que ens reclamen que tanquin a la presó

el seu fill perquè té tal greu malaltia mental que agredeix

constantment i que provoca conflictes. És una contradicció.

Hauríem d’habilitar, amb recursos molt més potents, la ma-

nera de tractar, en general, i cadascú en el seu nivell, la pro-

blemàtica de la malaltia mental. No se soluciona la violència

del malalt mental tancant-lo, se soluciona, si de cas, amb un

tancament específic que no és el d’un intern d’un sistema pe-

nitenciari.

Com a darrera reflexió, la nostra societat, lògicament,

s‘aproxima al 18% d’immigració, té el síndrome de la por que

els darrers són els més violents, que els que acaben d’arri-

bar... Quan jo vaig viure quan era estudiant a Nova York, el

conflicte que hi havia entre els vietnamites i els cambodjans,

els vietnamites contra els cambodjans, ja no eren els negres,

els últims que arribaven eren els més violents i eren els que

generaven la violència en la societat. O que ens prenen les

prestacions als autòctons, o que són els que realment fan tot

tipus de robatoris. Torno a les xifres d’abans, dels 10.576 in-

terns que avui tenim a les presons, 4.579 són immigrats, són

vora el 43% dels interns. Més del 95% d’aquests no tenen pa-

pers, són il·legals. Si anem al col·lectiu d’immigració legalitzat,

el seu índex de criminalitat és un 30% de l’índex de crimina-

litat entre nosaltres, un autòcton és 100, l’immigrant és 30.

Crec que la conclusió és bastant fàcil i podria ser bastant

il·lustrativa fins i tot per combatre determinats tabús que es
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volen generar entorn d’un fenomen que evidentment pot com-

portar violència. No vull negar que, per exemple, hi ha hagut

una arribada de bandes organitzades de l’Europa de l’Est, ex-

tremadament violentes, o ara de l’Amèrica Llatina, o que les

pautes de relació home i dona que tenim aquí molt instal·la-

des queden, de vegades, colpides per les pautes de col·lec-

tius que vénen de societats molt més endarrerides que la nos-

tra. Però estic parlant d’una sèrie de temes que afecten de

nou l’educació bàsica, l’atenció a la infància, l’afirmació dels

drets i dels deures i la seva extensió.

I he deixat, com a darrera afirmació, la violència que més

amaguem a casa nostra: el maltractament a la gent gran. D’a-

questa, ningú no en vol parlar, perquè hi és i ens fa vergonya

parlar-ne. Perquè és a casa, no a casa nostra, a Catalunya, a

les nostres cases respectives, i la posem sota la catifa. El Sín-

dic està treballant amb entitats que tenen un gran mèrit en la

feina que realitzen respecte a això. No només en l’afirmació

dels drets de la gent gran com a ciutadans de plena catego-

ria, sinó per combatre aquests maltractaments: psicològics,

socials, econòmics, institucionals. D’aquí a poc, lliurarem al

Parlament de Catalunya un informe respecte a aquest tema.

Aquest tema té molt poca atenció mediàtica; causa molt més

impacte parlar de la violència contra un nadó o contra un do-

na que no de la gent gran, o ni se’n parla. I voldria recordar

que el col·lectiu més important que tenim a casa nostra és la

gent gran, perquè és una societat relativament envellida i que,

per tant, hauríem de mirar seriosament què estem fent per

combatre aquest tipus de maltractaments.

Per concloure, molt esquemàticament: prevenir la violèn-

cia en drets vol dir valors sòlids, vol dir divulgació d’aquests

drets i d’aquests deures, vol dir entrenament en aquests drets

i aquests deures. No s’hi val que ens conformem amb una as-

signatura que es diu “ciutadania”. Al nostre sistema educatiu

hi hauria d’haver molt més profundament l’entrenament sobre

els drets i els deures. Vol dir protagonisme de totes les enti-
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tats socials i vol dir una exigència per part de tothom a les

institucions molt més enllà del legítim debat partidista.

Com a Síndic, torno a felicitar el Club de Roma i l’oportuni-

tat que m’heu ofert, i em poso a la vostra disposició i us de-

mano una cosa, que ens ajudeu a difondre la institució, que

molta gent encara no la coneix. 

Moltes gràcies!
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Por una parte, quiero mostrar mi agradecimiento a los

organizadores de este acto por su amable invitación, que

me ha permitido reencontrar en esta sala a antiguos ami-

gos y conocidos. Por otra, temo que quizá lo que voy a co-

mentarles les impida disfrutar de la comida posterior, al tra-

tarse de un tema tan doloroso como el maltrato infantil in-

trafamiliar. 

En esencia mi intervención recoge algunos de los análisis

cualitativos y cuantitativos de un informe que, dirigido por mí,

se realizó en 2008 (con datos de 2006) para el Ministerio Edu-

cación y Servicios Sociales sobre la problemática del maltra-

to infantil en la familia en España. 

Conceptos

Empezaré  definiéndoles qué se entiende, científicamente

hablando, por violencia. Se trata de uno de los términos peor

usados en castellano, uno de los más equívocos. Al no estar

claro el significado del término (más que eso: al no ser uní-

voco el término), las estadísticas que lo emplean suelen me-



dir cosas distintas y, de ahí, las grandes diferencias existen-

tes entre ellas.

Pues bien, siguiendo al Centro Reina Sofía en este ámbito,

por “violencia” entenderé: 

cualquier acción, pero también cualquier inacción

(es decir, cualquier omisión) 

intencional, que causa o puede causar 

un daño a otras personas.

Si suponemos que sólo el ser humano impregna de inten-

ción sus acciones, entonces, la violencia será algo privativo

suyo, algo ejercido exclusivamente por él. Personalmente,

tras unos cuantos años trabajando en etología, tengo serias

dudas de que eso sea así, de que no haya otras especies ani-

males que no actúen (o dejen de actuar) movidas por propó-

sitos. En cualquier caso, en lo que sí podemos ponernos fá-

52
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1 Sanmartín Esplugues,  José y otros (2008): Violencia contra niños, Bar-

celona, Ariel (4ª edición actualizada).

cilmente de acuerdo es que no habría que predicar el adjeti-

vo “violento” o “violenta” de entes inanimados. En este senti-

do, no debería hablarse, por ejemplo,  de erupciones volcá-

nicas violentas, sino de erupciones devastadoras. 

Pero, la violencia no sólo es algo ejercido o perpetrado por

el ser humano (bajo el supuesto arriba establecido), sino pa-

decido asimismo por ser humano. Por eso mismo, si empleá-

ramos los términos de modo muy estricto, cuando es un ser

inanimado (una mesa, por ejemplo) quien padece una acción

violenta, deberíamos usar el término “vandalismo” y, cuando

quien la padece es un animal no humano, siguiendo la tradi-

ción anglosajona, el término adecuado sería “crueldad”.

A este último respecto, me gustaría decirles que, en la his-

toria de la humanidad, antes fueron las leyes que protegieron

animales frente a la crueldad de sus amos que las leyes que

protegieron a niños frente a la violencia de sus padres. De he-

cho, la primera vez que se consiguió que una niña fuera libe-

rada de las torturas a las que le sujetaban sus padres adop-

tivos, en el Nueva York de fines del siglo XIX, fue gracias a

haberle aplicado la ley que defendía animales frente a la

crueldad de sus dueños, en ausencia de una ley que prote-

giera a los menores frente a la violencia de sus padres. Pue-

den encontrar ustedes esta tristísima historia en mi libro Vio-

lencia contra niños1.

Uno desearía que en el siglo xx las cosas hubieran cam-

biado. Lo bien cierto, sin embargo, es que hasta el año 1960

—más exactamente hasta el año 1962— no se tipificó de ma-

nera estricta el maltrato infantil como una forma de violencia

absolutamente punible que debía ser denunciada por los pro-

fesionales que tuvieran conocimiento de ella. En esta fecha,



H. Kempe2 publicó un artículo sobre 302 casos de maltrato

infantil. Kempe no descubrió, obviamente, el hecho, de sobra

conocido, de que se maltrataba a los niños. En lo que acertó

fue en la forma de presentar el problema ante la opinión pú-

blica. Lo hizo además usando una etiqueta para este tipo de

maltrato que ha hecho gran fortuna: “síndrome del niño apa-

leado”. Finalmente, sustentó una hipótesis –la conjetura acer-

ca de la transmisión intergeneracional del maltrato– que hoy

en día sigue contando con grandes apoyos, a saber: la vícti-

ma infantil de hoy es el verdugo de mañana. 

Es muy difícil dar con las claves de por qué una realidad

con la que se ha convivido a veces desde tiempos inmemo-

riales se eleva un buen día a la categoría de problema social

y, con ello, se convierte en objeto de reflexión forzosa y re-

quiere soluciones políticas. En nuestro siglo, ése ha sido

exactamente el caso del niño hacia 1960, de la mujer hacia

1970 y, más recientemente, del mayor.

Desde entonces, desde los años sesenta, ha experimen-

tado un crecimiento exponencial el número de investigacio-

nes –algunas muy rigurosas y fructíferas- sobre el maltrato in-

fantil, su etiología, sus efectos, su tratamiento y su preven-

ción. A la vez, ha ido creciendo la sensibilidad social, en gran

parte por la influencia de los medios de comunicación.

Cifras

Algo muy lamentable (y ruego, por favor, que se me en-

tienda muy bien) que ha sucedido en la España de las últi-

2 Kempe, C. H. y otros (1962): “The Battered-Child Syndrome”, Journal of

the American Medical Association, 181(17), págs. 17-24.
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mas décadas es que otro gran problema de violencia exis-

tente en nuestra sociedad, la violencia contra la mujer, ha res-

tado atención mediática (y, con ello, atención política) al mal-

trato. No acabo de entender por qué no se han podido cubrir

mediáticamente por igual ambos problemas.

Creo que, dando cifras, se entenderá mejor lo que quiero

decir. Por ejemplo, en 2006, fueron maltratadas técnicamen-

te por sus parejas o ex parejas entre 2,6 y 2,9  —o, si prefie-

ren, 3— mujeres de cada 100. En ese mismo año, según un

Estudio sobre el Maltrato Infantil en España, realizado ba-

jo mi dirección en el Centro Reina Sofía3, 

4 de cada 100 menores (entre los 8 y los 17 años).

sufrió este tipo de violencia en España. En definitiva, el

maltrato de niños en España supera ampliamente la realidad

de la violencia contra la mujer y, sin embargo, no alcanza si-

quiera la misma atención mediática.

No todas las edades, ni los dos sexos sufren por igual es-

te gravísimo problema4. Por edad,  se observa un notable

descenso de las tasas de maltrato entre los 8 y los 17 años:

la franja de 8 a 11 años es la que presenta una  prevalencia

mayor (5,05%), seguida de los menores de 12 a 14 años

(4,65%) y de los menores de 15 a 17 años (2,90%).

3 Abreviaré en lo sucesivo este estudio mediante CRS (2006).
4 Por cierto, cuando se habla  (como estamos haciendo aquí) en términos

relativos, poniendo en relación casos con población (en este caso, me-

nores en España entre los 8 y los 17 años), suele emplearse estrictamente

el término “prevalencia”.
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GRÁFICO 1. 

Prevalencia de maltrato por tramos de edad (8 a 17 años).

¿Y qué sucede en el tramo de edad entre 0 a 8? La verdad

es que CRS (2006) se ocupa también de calcular la dimen-

sión del maltrato a esas edades; pero, lo hace a través de me-

dios indirectos. A los menores entre 8 y 17 años se les admi-

nistró un autocuestionario. Para obtener los datos de los me-

nores de 8 años, sin embargo,  hubo que recurrir a procedi-

mientos que involucraban a familiares, psicopedagogos, etc.

El resultado obtenido fue que:

El 6,36% de los psicopedagogos y responsables de guar-

derías y colegios detectó algún caso de maltrato en los me-

nores de 0 a 7 años a su cargo en 2006.

Obviamente, el procedimiento seguido para la obtención de

datos hace que sea menos fiable esta última cifra (y todo cuan-

to se dice sobre menores de 8 años en dicho estudio) que los

datos referentes a menores entre los 8 y los 17 años. Por eso

mismo, me restringiré a hablar de estos últimos en lo que sigue5.

5 En cualquier caso, en CRS (2006), el error estadístico máximo, asumien-

do los estándares del muestreo aleatorio simple, es de ±3,53%, con un

margen de confianza de 95,5%.
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Demos un paso más. ¿Y cuál es el tipo de maltrato domi-

nante entre los menores de 8 a 17 años? Hablando todavía en

términos relativos, es decir poniendo en relación el maltrato

infantil  con la población de menores entre los 8 y los 17 años,

el tipo de maltrato con mayor porcentaje es el psicológico

(2,35%), seguido del físico (2,24%), el abuso sexual (0,89%)

y, por último, la negligencia (0,78%).

TABLA 1. 

Tipos de maltrato (8 a 17 años)

Tipos de maltrato Prevalencia

Maltrato físico 2,24%

Maltrato psicológico 2,35%

Abuso sexual 0,89%

Negligencia 0,78%

PPor tramos de edad, los menores de 8 a 11 años presen-

tan mayores prevalencias de todos los tipos de maltrato. La

diferencia se hace especialmente notable en los casos de la

negligencia y del abuso sexual.

GRÁFICO 2. 

Tipos de maltrato, por edad de la víctima (8 a 17 años).



Respecto de las diferencias por sexo, las chicas presentan

tasas mayores que los chicos de todos los tipos de maltrato,

excepto del maltrato físico.

TABLA 2. 

Prevalencia de los distintos tipos de maltrato, por sexo de la víctima 

(8 a 17 años).

Tipos de maltrato Chicos Chicas

Maltrato físico 2,41% 2,04%

Maltrato psicológico 1,97% 2,72%

Abuso sexual 0,66% 1,13%

Negligencia 0,66% 0,91%
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GRÁFICO 3. 

Prevalencia de los distintos tipos de maltrato, por sexo y edad de la víctima

(8 a 17 años)

En el gráfico 3, fíjense ustedes, por ejemplo, en el maltra-

to psicológico: los chicos de 8 a 11 años están por encima

de las chicas; pero, a partir de los 12 años, los chicos bajan

extraordinariamente (1,37) y, en cambio, las chicas duplican

la cifra (2,76). Es decir:

• •en relación con el maltrato psicológico, parece haber

una edad crítica, los 11 años: a partir de esa edad el mal-

trato de chicas crece casi en la misma proporción en que

decrece el de los chicos;
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• El maltrato físico afecta más a chicos que a chicas, con

independencia de su edad;

• El abuso sexual tiene como principal víctima a la menor;

• La negligencia no parece responder a ninguna regla que

tenga que ver con el sexo o la edad (pero, por término

medio afecta más a chicas).

Perfiles

A partir de lo dicho, puede ya esbozarse el perfil domi-

nante entre víctimas de maltrato infantil. 

1) Sexo

La prevalencia de niñas víctimas (4,54%) es mayor que

la de niños maltratados (3,94%).

Por tramos de edad, entre los 8 y los 11 años son los niños

(5,42%) los que presentan mayores tasas de maltrato, mien-

tras que en el tramo de 12 a 17 años son las chicas (4,48%).

GRÁFICO 4. 

Prevalencia de maltrato por sexo y por tramos de edad (8 a 17 años).
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2) Edad

El tramo de edad de mayor prevalencia es de 8 a 11

años (5,05%).

TABLA 3. 

Prevalencia de maltrato por edad de la víctima (8 a 17 años).

Edad Prevalencia

8 a 11 años 5,05%

12 a 17 años 3,81%

3) Nacionalidad

Aunque la mayoría de las víctimas son españolas

(72,97%), las tasas de maltrato son mayores entre los me-

nores extranjeros (9,26%) que entre los españoles (3,44%).

GRÁFICO 5. 

Nacionalidad de las víctimas (en porcentajes) (8 a 17 años).

4) Convivencia

Los menores víctimas de maltrato viven principalmen-

te con sus madres (89,47%), con sus padres (68,42%) y, en

un importante porcentaje, con sus hermanos (57,89%).
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6 La categoría “otros” incluye a los padres y madres no biológicos, y a otros

familiares.

TABLA 4. 

Personas con las que convive la víctima (8 a 17 años).

Personas con las que convive Porcentaje

Madre 89,47

Padre 68,42

Hermanos 57,89

Abuela 15,79

Abuelo 7,89

Tíos 7,89

Otros6 18,42

Todas las víctimas de entre 8 y 11 años conviven con su

madre. El porcentaje de víctimas de 12 a 17 años que convi-

ven con su madre también es muy alto (81,82%).

GRÁFICO 6. 

Personas con las que convive la víctima, por tramos de edad 

(en porcentajes) (8 a 17 años).



5) Problemas de salud

El 28,95% de las víctimas presenta una enfermedad física

o trastorno mental. Los menores con alguna enfermedad tie-

nen una prevalencia de maltrato del

7,80% frente al 3,57%

que no presenta enfermedades. Por tramos de edad, el

40,91% de las víctimas de 12 a 17 años presenta alguna en-

fermedad (física o mental).

Es decir, si a partir de ciertas edades el ser mujer es un

factor de riesgo para el maltrato infantil, padecer una enfer-

medad física o mental correlaciona, en el caso de los meno-

res, con probabilidades de ser maltratado mucho más altas

que en caso contrario. Prácticamente, la tasa de maltrato in-

fantil entre menores afectados por enfermedades físicas o

mentales duplica la tasa de maltrato infantil en general.

La situación es todavía peor en el caso de los menores

afectados por alguna discapacidad, como diré a continuación.

6) Discapacidades

El 9,52% de las víctimas presenta una discapacidad. Los me-

nores con discapacidad tienen una prevalencia de maltrato del

23,08% frente al 3,87%

que no tiene discapacidad. 

Por tanto, el hecho de sufrir alguna enfermedad y, princi-

palmente, el de presentar una discapacidad es un factor que

incrementa muchísimo el riesgo de maltrato. Es lamentable,

pero así sucede7.
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7 Ocurre algo similar en el caso del maltrato intrafamiliar de personas ma-

yores: aumenta conforme lo hace el grado de dependencia de la víctima.



8 La categoría otros incluye a los hermanos y hermanas y a otros familia-

res con los que no se ha especificado la relación de parentesco.
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Queda una cuestión que, por el tipo de respuesta que re-

cibe, no es del agrado de ciertos movimientos político-socia-

les. Pero las cifras son las cifras. Luego, podemos interpre-

tarlas desde distintos ángulos.  Me estoy refiriendo a cuál es

la vinculación familiar del agresor o agresora con la víctima.

7) Vinculación del agresor o agresora con la víctima

Prácticamente el padre y la madre biológicos presentan

porcentajes muy similares de maltrato de menores, (22,22%)

y (24,44%) respectivamente, aunque la mayoría de las vícti-

mas conviven con la madre.  

Al analizar los datos por edad de la víctima, el padre es el

principal responsable del maltrato de menores entre los 8 y

los 11 años (21,43%), mientras que de 12 a 17 años el mayor

porcentaje de maltrato le corresponde a la madre (29,03%).

TABLA 5. 

Relación de parentesco del agresor con la víctima 

(en porcentajes) (8 a 17 años).

Vinculación familiar 8 a 11 años 12 a 17 años Total (8 a 17 años)

Padre 21,43 22,58 22,22

Madre 14,29 29,03 24,44

Padre no biológico 7,14 0 2,22

Madre no biológica 0 6,45 4,44

Abuelo 0 3,23 2,22

Abuela 0 9,68 6,67

Tío 0 3,23 2,22

Tía 0 9,68 6,67

Otros8 57,14 16,12 28,89
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9 En estos momentos de crisis económica que tampoco ha respetado al

Centro Reina Sofía, buena parte de su equipo investigador y la mayoría

de las líneas de estudio se han trasladado a la reciente Universidad In-

ternacional Valenciana (VIU).

En el Centro Reina Sofía9 lo sentimos mucho pero maneja-

mos cifras con la rigurosidad requerida. Si son dolorosas,

pues lo son. Y doloroso, incluso turbadoramente doloroso es

saber que la mayor parte del maltrato la producen los padres

biológicos, no los adoptivos, no el compañero sentimental de

la madre separada sino el padre, la madre, o el padre y la

madre biológicos. Y que la madre biológica (24,44%)  supe-

ra al padre biológico (22,22%) en más de dos puntos.

Con todo, conviene matizar e interpretar lo dicho. En este

sentido, cabe destacar que, en el caso de las víctimas de

edades  comprendidas entre los 8 a los 11 años, el maltrata-

dor dominante es el padre (21,4%), mientras que, en el caso

de víctimas de 12 a 17 años, deja de serlo (22,58%). Lo in-

verso sucede con las madres biológicas. En el caso de las

víctimas de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años,

el maltratador dominante es la madre (29,03%), mientras que,

en el caso de víctimas de 8 a 11 años, no lo es (14,29%).    

Habría que añadir, para interpretar correctamente estas ci-

fras,  que las madres todavía en nuestra sociedad conviven

más tiempo con sus hijos, que las madres en esta sociedad

siguen siendo las grandes educadoras y las que establecen,

como sabemos por sondeos y no por teorías, las normas de

la convivencia familiar y de su supervisión (lo que implica, a

menudo, castigos disciplinarios que los hijos podrían malin-

terpretar en un sondeo).

Y unas últimas palabras a modo de colofón.  

¿Se están haciendo cosas en España en el ámbito del mal-

trato? Sí, desde luego. Se están haciendo, se están haciendo.
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El cambio, desde principios de  los 80, ha sido enorme, pe-

ro… insuficiente.

¿La sensibilidad en torno al maltrato infantil existe? Sí, la

hay. El gran problema que tenemos en estos momentos es

que parece, vuelvo a repetir, que el maltrato de personas ma-

yores o el maltrato de los niños es un tipo de violencia de se-

gundo orden frente a otras formas de violencia, como la de

género, y no es cierto.  

En nuestra sociedad, en el ámbito familiar, se maltra-

tan más niños que mujeres y se maltratan tantas personas

mayores como mujeres.  

Sin embargo unos y otros, niños y mayores maltratados,

suelen estar ausentes de los grandes debates mediáticos. 

Por el contrario, cuando con carácter excepcional un me-

nor es protagonista de un delito (sobre todo, si es un delito de

sangre, o un ataque a sus padres), se convierte en objeto de

pseudo-análisis científico en tertulias en las que suele pre-

sentarse un panorama muy falso de la violencia perpetrada

por menores. Hay casos terribles de violencia infantil, lo sa-

bemos. Pero los hay en las dos vertientes: cuando el menor

es el maltratado, y cuando el menor es el agresor. Los prime-

ros casos son infinitamente más. Pero su visibilidad es casi

nula. Habitualmente sólo se nos permite percibir la punta del

iceberg.
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DUES APROXIMACIONS A LA REALITAT HISTÒRICA DE

LA VIOLÈNCIA:

1)  EL CARÀCTER CÍCLIC DE LA VIOLÈNCIA

2) LA COMPLEXA POSICIÓ DELS CRISTIANS DAVANT

LA VIOLÈNCIA AL LLARG DE LA HISTÒRIA

Dr. José Sols Lucia

Director de la Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià de 

l’Institut Químic de Sarrià (IQS) i Coordinador del Laboratori 

d’Anàlisi i Crítica Social (LACS), Universitat Ramon Llull.

Barcelona, 2 de març de 2010

_________________

Moltes gràcies per la presentació, i molt content de ser

aquí amb tots vostès. A propòsit de l’aparició del meu llibre

Atrapats en la violència: camins de sortida (Claret, Barcelo-

na, 2009), que havia estat prèviament publicat a Mèxic en

castellà, Atrapados en la violencia: ¿hay salida? (Imdosoc,

Ciudad de México, 2008), tot aprofitant que hi havia aquest

cicle dedicat a la violència al Club de Roma durant aquest

curs, se’m va demanar que compartís algunes reflexions amb

vostès. Evidentment, al llibre tracto més temes dels que aquí

exposaré.  

Avui em centraré en dos temes: en primer lloc, el caràcter

cíclic de la violència i, en segon lloc, la posició complexa dels

cristians davant de la violència al llarg de la història. Em va

molt bé que ja s’hagi parlat sobre violència i identitat en la po-

nència que la Sra. Fernández-Martorell va presentar en

aquest mateix cicle, perquè precisament el primer tema, el

caràcter cíclic de la violència, té molt a veure amb el tema de

la identitat. Malauradament, jo no vaig ser el dia en què es va

exposar aquest tema, però estic segur que hi haurà molts

punts de connexió, i sé que aquells de vostès que van ser
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presents aquell dia podran trobar lligams entre la meva refle-

xió i la de la Sra. Fernández-Martorell.

És curiós que quan parlem de violència, sempre ho fem en

singular, gairebé mai en plural, tot i que gramaticalment seria

correcte fer-ne ús, del plural, tant en català com en castellà, i

tampoc no ho fem en altres idiomes propers als nostres, com

ara el francès, l’italià, l’anglès, el portuguès o l’alemany. I és

curiós que, tot i que sempre en parlem en singular, la prime-

ra cosa que em pregunta algun amic quan li dic que he pu-

blicat un llibre sobre la violència és: “Però, ¿sobre quina vio-

lència parles?”. No hi ha dubte que no és el mateix la violèn-

cia domèstica que la guerra, que la revolució, o que els en-

frontaments entre hooligans de dos equips de futbol. Ara bé,

curiosament, tot i que percebem que la violència és molt di-

ferent segons uns casos i altres, alhora sempre en parlem

com si fos una, “la violència”, perquè la percebem com a uni-

tat. Parlem de “la violència”, en singular, tot i que les mani-

festacions siguin molt diverses: violència domèstica, guerres,

revolucions, enfrontaments entre seguidors d’equips de fut-

bol, violència estructural. Sobre aquesta última, la violència

estructural, cal dir que és complicada perquè és diferent de

les altres. Violència estructural és aquella estructura política,

social o econòmica que en si mateixa ja és una agressió a la

vida humana de molts membres d’aquella societat; si ente-

nem la violència com una agressió voluntària a la salut o a la

vida d’altres, una agressió no per accident sinó amb llibertat,

amb consciència de què s’està fent, en aquest cas les es-

tructures polítiques, econòmiques, socials, que generessin

agressió a la salut i, fins i tot, a la vida de molts serien violèn-

cia. Aquesta reflexió ha estat molt ben desenvolupada pel te-

òric noruec, Johan Galtung, i també, més a prop nostre, pel fi-

lòsof i teòleg espanyol, Ignacio Ellacuría. Evidentment, el fet

de considerar una estructura com a violència en si mateixa

és una reflexió amb un clar component marxista. És un tema

complicat, perquè si hi entrem, ens hi trobem amb preguntes
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de difícil resposta, com per exemple: ¿fins a quin punt els

membres d’una estructura suposadament violenta en són res-

ponsables? És un tema que està sortint últimament molt al ci-

nema. Tal com es pot veure en el meu llibre, m’agrada molt el

cinema. Estan sortint últimament moltes pel·lícules sobre el

nazisme. ¿Fins a quin punt els alemanys de finals dels anys

30 eren conscients de les atrocitats del nazisme? ¿No es pot

dir que molts d’ells simplement es limitaven a complir el seu

deure, com diu Hanna, la protagonista de la pel·lícula The Rea-

 der (“El lector”), de Stephen Daldry, basada en la novel·la ho-

mònima de l’escriptor alemany Bernhard Schlink, Der Vorle-

ser? Hanna, quan és jutjada anys després com a responsable

de la mort de moltes presoneres, en defensa pròpia, diu: “Pe-

rò jo només complia amb el meu deure”. Si algú ens acusés

ara de participar activament en una estructura que genera

2.600 milions de pobres al món, segurament contestaríem:

“No, jo no en sóc responsable; jo només compleixo amb el

meu deure; jo sóc un empresari; jo sóc un polític; jo, un pro-

fessor, un botiguer, etc.”, i realment no ens sentiríem pas res-
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ponsables. És exactament la mateixa resposta d’Hanna, la

protagonista de The Reader. El tema de la violència estructu-

ral és complicat. 

En la primera part de la meva exposició parlaré del caràc-

ter cíclic de la violència. És un fenomen que he anat observant

aquests anys que m’he dedicat a estudiar el tema de la vio-

lència. Ara bé, si diem “cíclic”, això vol dir que no té sortida

possible, i, per tant, estaríem afirmant que no tenim llibertat.

Si, en canvi, n’hi ha sortida, aleshores no és cíclic. En el meu

llibre, analitzo un cicle que té deu fases. Aquest cicle co-

mença amb l’ús de la nostra llibertat. Al final del cicle, hi ha de

nou la possibilitat d’exercir la llibertat, de prendre una orien-

tació diferent a la de l’inici del cicle, amb la qual cosa aquest

quedaria trencat, però hi ha també la possibilitat de tornar a

ensopegar amb la mateixa pedra i de reiniciar de nou el cicle

sencer.

Hi ha tres grans camins per arribar a la violència, i aquest

cicle de què parlo està present en tots tres, però és més vi-

sible en la violència identitària, i em servirà per enllaçar amb

temes que va desenvolupar la Sra. Fernández-Martorell. Els

tres camins típics cap a la violència serien el de la violència

identitària, que és el que explicaré en aquest cicle, típic d’a-

quelles societats amb un notable creixement demogràfic: ja

va passar a l’antiga Grècia, quan es va passar de la polis a

l’Imperi d’Alexandre, i també ens està passant ara amb la

Globalització, i ha esdevingut en diferents moments de la his-

tòria. Quan es passa d’una societat petita, on els rols estan

molt marcats, on tothom es coneix, on les professions estan

ben delimitades, a una societat gran, aleshores hi ha una cri-

si d’identitat. Per superar-la, necessitem agafar-nos a alguna

identitat col·lectiva, posar-nos una samarreta que ens doni

identitat.

El problema rau en que quan es produeix aquest despla-

çament de la identitat personal a la grupal resulta que les

amenaces que pugui experimentar el col·lectiu al qual per-
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tanyo les visc com a existencials, com a personals. Si el

col·lectiu al qual jo pertanyo està en crisi, està en perill, està

amenaçat per algú, jo sento aquesta amenaça com una ame-

naça a la meva pròpia existència, i em defenso amb violència,

una violència que inicialment pot ser només verbal, però que

a poc a poc es va desplaçant de l’àmbit cultural al físic.

L’altre recorregut seria la violència possessiva, més fàcil

d’entendre: consisteix en la identificació del ser amb el tenir.

Molt sovint valorem les persones pel que tenen, per la quan-

titat de dígits que hi ha en el seu compte corrent, per la quan-

titat de possessions que tenen, per la quantitat de propietats.

Quan més té una persona, millor considerada està social-

ment. Això fa que si un sistema estructural, o un lladre, ame-

naça el meu patrimoni, em defensaré perquè allò amenaçat

no serà el meu patrimoni, sinó el meu ésser, atès que jo havia

identificat el meu patrimoni amb el meu ésser.

I un tercer recorregut, encara més fàcil d’entendre, és el

de la violència desesperada, que seria la recerca de la vida:

si a mi no se’m dóna de manera legal el menjar, allò que és

bàsic per viure en dignitat, aleshores ho aconseguiré de ma-

nera il·legal. Els nombrosos moviments revolucionaris que hi

ha hagut al llarg de la història han seguit aquest recorregut.

Bé, començaré, doncs, pel caràcter cíclic de la violència.

1. El caràcter cíclic de la violència

Ja en un primer moment, tots ens busquem a nosaltres ma-

teixos, sobretot individualment, però també com a grup: és

un tret antropològic. Jo sóc José Sols, no sóc Joan López ni

Carme Martínez; jo sóc jo; tinc la cara que tinc, que no és cap

dels rostres que tenen vostès; i tinc la història que tinc, que

tampoc no és la de vostès. Cadascú de nosaltres té aquesta

identitat, aquesta necessitat d’autoafirmació: és el caràcter

d’unicitat que té l’ésser humà. Cadascú de nosaltres és únic,
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i necessita que aquest caràcter d’unicitat estigui afirmat i re-

conegut; no ens agrada ser confosos amb ningú altre. Per

tant, hi ha una recerca d’un mateix que no és pas egoista, que

és perfectament legítima, moral i comprensible, i és la ne-

cessitat de, pel rostre, pel nom, per la funció social, per la his-

tòria, ser reconeguts: jo sóc jo, José Sols, i no sóc un altre;

que no em confonguin amb ningú. Ara bé, la unicitat, el ca-

ràcter únic de cadascú de nosaltres, va de la mà de la socia-

bilitat, és a dir, resulta que aquesta identitat individual de ca-

dascú de nosaltres necessita de l’altre, ja que som éssers en

societat: ningú de nosaltres ha nascut ni ha crescut sol. Si dei-

xéssim sol un nadó, no sobreviuria. La societat és quelcom

d’essencial per a la vida humana; per tant, unicitat i sociabi-

litat van de la mà. Exactament passa amb les identitats gru-

pals en relació a altres grups: una nació existeix al costat d’al-

tres; un equip de futbol juga contra altres; un partit polític és

una part de l’espectre polític, com el seu nom indica, “partit”;

una llengua en té d’altres com a veïnes. 

Hi ha un moment en què pot passar que jo pensi que la

meva identitat (individual, grupal, nacional) està en rivalitat

amb altres; que la identitat dels altres amenaça la meva, que

el país del costat és un enemic del meu, que el club del cos-

tat és un enemic del meu, o que la persona que està a prop

em pot treure el lloc de treball que jo podria ocupar. Alesho-

res, es comença a veure l’altre com un rival, com un enemic,

com un obstacle. Tot això és molt lent: al començament és no-

més de pensament, després passa a la paraula, a continua-

ció a les actituds. Fixeu-vos com en l’educació que oferim als

nostres fills o alumnes, sovint hi ha agressivitat verbal i

intel·lectual envers persones, grups, països, que considerem

enemics de la nostra identitat. Aleshores, es comença a pro-

duir un lent descens cap a la violència: l’altre és vist com a ri-

val de la meva identitat i, per tant, hi ha un moment en què jo

desitjo la seva destrucció. Aquesta destrucció pot tenir mol-

tes modalitats: pot ser simplement de pensament, o verbal.
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Hi ha una pel·lícula que analitza molt bé aquest procés cap a

la violència, Te doy mis ojos, d’Icíar Bollaín, guanyadora dels

premis Goya al gener de 2004. És la història d’un matrimoni

de Toledo, l’Antonio i la Pilar, on aparentment s’estimen tots

dos. L’Antonio té un treball modest, però digne: és empleat

en una botiga d’electrodomèstics. Ara bé, viu aquesta condi-

ció laboral amb complex d’inferioritat respecte a altres coses

que ell hauria pogut fer i respecte al seu germà petit, que té

un nivell de vida una mica superior. La Pilar no treballa, però,

a poc a poc, va trobant una feina bonica: guia de museus. Va

descobrint la seva vocació per l’art, per al qual resulta que

està relativament dotada. Els dos s’estimen, però ell està

acomplexat amb la seva identitat, no està content amb la fei-

na que està fent, i els èxits modestos que a poc a poc va te-

nint la seva dona, modestos perquè ser guia de museus tam-

poc és que sigui res de l’altre món, li fan de mirall on ell veu

reflectit el seu fracàs, per la qual cosa agredeix la dona. No

agredeix la Pilar perquè no l’estimi, perquè l’estima (de ma-

nera força primitiva, però l’estima), sinó perquè la seva felici-

tat li fa veure, com en un mirall, que ell no és feliç amb el que

fa. Caldria un psicòleg per explicar adequadament com és

possible que un home pugui agredir la dona que estima i que

l’estima. Jo no sóc psicòleg i segur que ho explicaria mala-

ment.

Per tant, l’altre, d’alguna manera, em fa de mirall, em fa om-

bra, posa en evidència les meves limitacions, amaga la me-

va identitat. Tinc la sensació que, per existir, l’altre ha de min-

var, ha de desaparèixer del meu espai vital. Arriba aquesta

destrucció de l’altre, que és autodestrucció, perquè, en ma-

tar l’altre, en agredir l’altre, resulta que estic agredint la so-

ciabilitat, que és essencial a la meva vida; si agredeixo l’altre,

ja sigui verbalment, ja sigui físicament, resulta que m’estic au-

toagredint. Per això dic que “matar és morir”: matar l’altre és

un suïcidi. Això és un fet que em va sobtar molt quan estava

a presons com a educador voluntari, tant aquí, a Barcelona,
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com a l’estranger, concretament a París: em va sobtar cons-

tatar el sentiment de culpa que molts presoners tenien, un

sentiment poc conegut per la societat. Sentien que s’havien

autodestruït, i realment eren molt durs en el judici d’ells ma-

teixos. Sempre dic que el jutge més sever amb un presoner

no és pas el jutge que ha portat el cas, ni els policies que el

van detenir, ni els seus companys de presó, que acostumen

a ser bastant durs, ni la seva família, que sovint abandona el

presoner a viure sol el seu destí: el jutge més sever és el pro-

pi reclús.

Aleshores arriba el que jo anomeno “el clam des del fons

de l’abisme”, el crit de desesperació, perquè l’agressor des-

cobreix que no només ha agredit l’altre, sinó que s’ha agredit

a sí mateix. Mai no hem vist Alemanya pitjor que després de

la II Guerra Mundial, després d’una dècada en què el seu lí-

der, Hitler, havia parlat d’Alemanya com mai ningú no ho ha-

via fet abans. És a dir, qui suposadament va fer més per Ale-

manya va ser qui més la va destruir, perquè entenia una Ale-

manya sense la resta del món. Les lamentacions dels ale-

manys posteriors a 1945 són realment punyents. La lamenta-

ció és aquesta sensació d’haver-se autodestruït, d’haver-se

enfonsat tot enfonsant l’altre.

El subjecte que se sent així necessita parlar. Això passa

molt a les presons, i esdevé igualment en moltes altres situa-

cions. El subjecte necessita parlar, i, tot parlant, es produeix

el que jo anomeno un “retorn de la paraula”. Al començament,

aquest retorn de la paraula és un monòleg. Els psicòlegs, ca-

pellans, educadors de presons, estan cansats d’escoltar du-

rant hores i hores presoners que necessiten parlar, que ne-

cessiten explicar com se senten de malament. Això està molt

ben descrit en la pel·lícula American History X, de Tony Kaye,

una pel·lícula americana que analitza molt bé aquest procés;

al començament només és un monòleg: jo parlo de com n’es-

tic de malament. Però, encara que sigui un monòleg, l’altre

existeix de nou; jo li he donat a l’altre almenys l’estatut d’oient;
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reconec que l’altre és algú i que m’escolta. I, per tant, a poc

a poc es va passant del monòleg al diàleg, i el diàleg signifi-

ca dir: “però parla tu també”, i l’altre parla, i resulta que l’altre

també té una història i resulta que l’altre també ha passat per

processos existencials.

Això va passar a Sud-àfrica després de l’apartheid, i va ser

una experiència extraordinària; es van preguntar: “¿què po-

dem fer ara per reconstruir el país després de dècades d’a-

partheid?”. I no sabien què fer, atès que a les mateixes ciutats

convivien antics agressors i antigues víctimes o familiars de

víctimes, i aleshores van dir: “Posarem dins d’una mateixa sa-

la, cara a cara, els autors d’un atemptat i els familiars de les

víctimes d’aquell atemptat, i ho farem davant de les càmeres

de televisió, per tal que tot el país ho pugui seguir”. No pen-

sin pas que això va ser un reality show; va ser una teràpia na-

cional molt seriosa. Va ser quelcom extraordinari; encara es

poden trobar els vídeos d’algunes d’aquestes sessions, on es

veu com parlen els antics agressors i els familiars de les víc-

times, i on es veu com cadascú té un relat, una història que

explicar. En recordo una, en concret, en què un home blanc

(demano disculpes per emprar terminologia racial, però és

que el problema allà era precisament de raça) dialogava amb

els assassins negres de la seva dona, a la que havien matat

quan van entrar en un teatre de blancs i van començar a dis-

parar amb metralletes. És un diàleg extraordinari el que es

produeix entre el vidu blanc i aquest grup de negres assas-

sins. En un moment donat, el blanc pregunta: “però, ¿per què

ho van fer?”; i també pregunta: “¿què recorden de la meva

dona en el seu últim moment de vida?”, perquè ell no estava

al teatre quan es va produir la matança. Un dels negres va

explicar el que bonament va poder, i el vidu va insistir: “però,

¿per què ho van fer? ¡La meva dona no els havia fet res!”. I ell

va contestar: “Uns blancs havien mort el meu germà, i jo el vo-

lia venjar”. Resulta que l’agressor també tenia una història que

explicar, una història en la qual la seva família havia patit
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agressions inhumanes. El vidu va dir: “Jo no sabia que els es-

tava passant això a vostès”. Aquest fenomen de la ceguesa

davant la realitat inhumana està molt ben descrit en la novel·la

L’edat de ferro, de l’escriptor sud-africà J.M. Coetzee, Premi

Nobel de Literatura 2003: en ella, la Sra. Curren, una profes-

sora d’història, una dona culta, no coneixia l’apartheid, i en

comença a prendre consciència a poc a poc i de manera ca-

sual: pateix una malaltia terminal, es prepara per morir, talla

amb el seu món, que era el món dels blancs, i, sense preten-

dre-ho, aquest tall obre una escletxa per la qual entra en la se-

va vida el món dels negres, que ella no coneixia en absolut.

Realment, de vegades, vivim en societats tan fragmentades

que ni tan sols coneixem el que està passant a pocs metres

de casa nostra.

Retorna el diàleg, retorna la memòria, el relat, però hi ha la

sensació que no es pot reconstruir la vida. És aquí on arriba

el que en teologia cristiana es diu “la Gràcia”, la possibilitat

de reconstruir allò que estava aparentment destruït per sem-

pre. Hi ha una pel·lícula, La llegenda del sant bevedor, d’Er-

manno Olmi, basada en la novel·la homònima de Joseph

Roth, que exposa matisadament aquesta experiència antro-

pològica de la Gràcia. Andreas és un indigent que malviu a

París, sota un pont del Sena. De sobte, un senyor ric, ben

vestit, se li apropa i li diu: “Li dono 200 francs –en aquell

temps això eren molts diners per a un  pobre– i li prego, per-

què jo sóc gran, que dugui aquests 200 francs a una imatge

de Santa Teresa de Lisieux, que es troba a l’església de San-

ta Maria de Batignoles”. “Li prego que em faci aquest favor,

ja que jo sóc gran; sóc molt devot de Santa Teresa de Lisieux,

i voldria donar aquests diners al peu de la imatge de la san-

ta”. El pobre indigent està sorprès, perquè, de cop i volta, es

troba amb diners a la mà, però ha acceptat dur a terme la

missió de dipositar aquests diners al peu de la santa. Tota la

pel·lícula és la història del viatge per París d’aquest indigent,

d’aquests diners que van desapareixent a poc a poc, per-
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què, és clar, els coneguts de l’Andreas, quan saben que té

diners, es fan convidar per ell; ell, sant, els ajuda; ell, beve-

dor, beu amb els seus amics tot celebrant la seva sort. Per ai-

xò és “el sant bevedor”, perquè ajuda els altres i perquè tam-

bé es beu els diners. Quan arriba a l’estàtua de Santa Tere-

sa resulta que pràcticament no li queden diners. Mort de ver-

gonya, torna al punt de partida, al pont del Sena. Uns dies

després es troba al mateix lloc amb el mateix senyor ric de l’i-

nici de la història, que se li apropa de nou. L’Andreas, mort

de vergonya, pensa: “ara em preguntarà què n’he fet, dels

200 francs”. Però el senyor ric li diu: “perdoni, ¿podria dur

aquests 200 francs a la imatge de Santa Teresa de Lisieux

que hi ha a l’església de Santa Maria de Batignoles, ja que jo

no puc fer-ho perquè sóc molt gran?”. L’indigent respon: “em

sembla que s’equivoca: això ja m’ho va demanar”. I el ric diu:

“no, no, s’equivoca vostè. És la primera vegada que li de-

mano. Em podria vostè...?”.

Això és una experiència antropològica molt profunda. És

l’experiència de la Gràcia. La vida pot rebrollar allà on sem-

blava acabada per sempre. Així són els processos de recon-

ciliació després d’històries de violència: és el que va passar

a Amèrica Central, concretament a Guatemala i a El Salvador,

després de les guerres civils, i també a Xile i a Argentina des-

prés de les dictadures; és possible reconstruir allò que sem-

blava trencat per sempre. I quan un se sent reconstruït, es

tanca el cicle, i un torna a la normalitat, torna a la possibilitat

de ser ell mateix, però, aleshores, es torna a cercar a sí ma-

teix: estem en el mateix punt que a l’inici del procés cíclic. La

diferència rau en el fet que ara pot ser que el subjecte, indi-

vidual o col·lectiu, s’adoni que, per ser ell mateix, necessita de

l’altre, que per ser un mateix i per ser únic (unicitat) necessi-

tem que l’altre existeixi (sociabilitat). En el moment en què ai-

xò ho entenem i ho interioritzem, no deixem espai a la violèn-

cia, i el cicle no torna a començar. Ara bé, si no aprenem la

lliçó, el cicle de violència es pot tornar a produir exactament
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com abans. Si estudiem la història, veurem que aquest cicle

es va reproduint una i altra vegada. 

2. La complexa posició dels cristians davant la violència al

llarg de la història

Passo a la segona part de la meva reflexió, sobre la pos-

tura dels cristians davant la violència al llarg dels segles: és

una postura complicada. Els primers cristians eren molt paci-

fistes; de fet, els primers objectors de consciència al servei

militar que hi ha hagut a la història van ser cristians dels pri-

mers segles de la nostre era, i són molt nobles les raons per

les quals es van negar a anar a la legió romana: “els enemics

de Roma són els nostres germans, perquè Déu és Pare de

tots”. Aquest és el primer humanisme pràctic de la història,

superior a l’humanisme grec (al qual, això sí, li deu molt), que

era teòric, però no pràctic, ja que acceptava l’esclavatge i

l’enfrontament entre ciutats. La consciència de filiació duu a

la consciència de fraternitat. Aquesta consciència de frater-

nitat és la base de la igualtat humanista, bressol de la demo-

cràcia moderna. Aquest humanisme cobrarà cos històric amb

la Il·lustració del segle XVIII.

Com dèiem, molts dels primers cristians es van negar a

anar a la legió perquè no volien donar mort “als seus ger-

mans”, enemics de Roma. Per aquest motiu, van ser execu-

tats. Les coses, però, van canviar, i al segle IV resulta que

l’Imperi Romà es va fer cristià, amb la qual cosa es va identi-

ficar el cristianisme amb l’Imperi, la qual cosa va ser un greu

error perquè el cristianisme no es pot identificar, no s’hauria

de poder identificar, amb cap sistema polític, perquè és una

fe religiosa, fruit d’una opció lliure, que no es pot identificar

amb cap sistema, per bé que pugui ser crítica amb les injus-

tícies d’alguns sistemes. En identificar-se el cristianisme amb

l’imperi, els enemics de Roma, els bàrbars, van passar a ser
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enemics del cristianisme, perquè, és clar, si queia Roma, des-

apareixia el cristianisme. La Roma eterna es va identificar

amb el cristianisme que havia de ser etern, amb la qual cosa

en pocs segles es va passar dels objectors de consciència a

soldats cristians convençuts de la bondat de la violència que

exercien. I uns segles després, en plena Edat Mitjana, tenim

ja les Creuades, on els cavallers cristians combaten en nom

de Déu. Jo no sé quina fe tenen vostès, però la meva fe, cris-

tiana, em fa dir que això és abominable: combatre en nom de

Déu, cridar “¡Déu ho vol: anem a matar l’infidel!”. 

¿Què hi ha hagut entre aquell pacifisme primigeni de l’An-

tiguitat i aquesta milícia violenta cristiana medieval? El que hi

ha hagut pel mig és Sant Agustí amb la teoria de la “guerra

justa” –inici del segle V–. La teoría de la guerra justa és molt

lògica: “La violència no està bé perquè és una agressió a l’al-

tre, que és un germà nostre. Ara bé, quan veus que algú agre-

deix un innocent, que no s’ha merescut aquesta agressió,

quan veus que viola una dona, que mata un nen petit, si tu,

per raons pacifistes, no hi fas res, aleshores resulta que, amb

la teva omissió, estàs permetent una violència injusta. És mi-

llor, en certes circumstàncies –que Sant Agustí enumera amb

precisió, i que des d’aleshores s’han anat classificant i repe-

tint amb precisió-, que tu agredeixis l’agressor injust, perquè,

tot i que aquesta violència teva sigui un mal, serà un mal me-

nor si el comparem amb el mal major que seria deixar que l’a-

gressor injust agredís un innocent”.

Jo no sé vostès què en pensaran, però a mi em sembla

que això és lògicament impecable. Ara bé, el problema és

que des d’aleshores fins avui tothom ha considerat que la se-

va causa és la justa, i com no hi ha cap àrbitre al món reco-

negut per tots que pugui dictaminar quina causa és justa i

quina no ho és, llavors resulta que tothom, fins i tot el presi-

dent dels Estats Units, Barack Obama, creu que la seva cau-

sa és la justa. Dic “Barack Obama” perquè els dos últims pre-

sidents dels Estats Units han utilitzat la teoria de la guerra jus-
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ta de Sant Agustí, i després de Sant Tomàs, i després de Gro-

tius, i altres, l’un, George W. Bush, per envair Afganistan i Irak,

i l’altre, Obama, per mantenir les tropes a Afganistan. I Ba-

rack Obama va tenir, a més, la mala fortuna de dir-ho preci-

sament en el discurs de l’acte en què rebia el Premi Nobel de

la Pau 2009, que era el dia menys afortunat per parlar de la

guerra justa.

Jo crec que, des del punt de vista teòric, la guerra justa és

impecable. Hitler envaeix tota Europa: ¿qui no diria que la cau-

sa dels aliats va ser justa? El problema és que com des d’a-

leshores totes les causes es consideren justes, això és un gui-

rigall, i portem segles i segles de guerres, de violències, de

desordre i estem en ple segle XXI, i aquest món fa pena. Jo no

sé vostès què en pensen, però a mi em fa vergonya que, des-

prés de seixanta anys de drets humans, després del segle de

la democràcia, encara resolguem els problemes entre grups,

entre nacions, amb violència, i no pas d’una altra manera.

Dit això, al segle XX hi ha hagut per part dels cristians i per

part de les Encícliques dels Papes -i una cosa semblant tam-

bé ha passat en el costat protestant i en l’anglicà- el que po-

dem anomenar un “retorn a la pau”, idea que agafo del teò-

leg espanyol Luis González-Carvajal. La postura oficial dels

Papes i dels líders de diferents esglésies cristianes al llarg de

tot el segle XX ha estat, amb excepcions puntuals, d’oposar-

se a la guerra de manera decidida, però el tema de la guerra

justa no està resolt de cap manera. La prova és que, fa pocs

anys, el 1992, el Papa Joan Pau II va fer publicar el Catecis-

me de l’Església Catòlica, on es torna a parlar de la teoria de

la guerra justa. Per tant, ell, el Papa Joan Pau II, parla de nou

de la guerra justa quan pocs anys abans, a Irlanda del Nord,

havia dit que la teoria de la guerra justa ja no tenia cap sen-

tit, perquè realment no arreglava res, i perquè, atès els im-

mensos arsenals militars, parlar de guerra justa resultava es-

candalós (encara que la guerra sigui justa, amb les bombes

que tenim, el desastre seria enorme).
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Jo, com a cristià, els hi dic que estem davant d’un proble-

ma per al qual encara no hem trobat solució. Tenim encara

molta violència estructural, de la qual participem tots, cons-

cientment o inconscientment. Tenim conflictes violents oberts

per tot arreu. Crec que l’única sortida, molt lenta, però alhora

eficient, consisteix en treballar per la cultura de la pau i en ser

durs amb la cultura de la violència. Hi ha estudis a Estats

Units que diuen que un adolescent, als 13 anys, ha vist en TV,

en cinema i en Internet, desenes de milers d’assassinats.

¿Ens hem tornat bojos? ¿Desenes de milers d’assassinats un

adolescent de 13 anys? La cultura de la violència és molt més

perillosa que fumar en aquesta sala, i, en canvi, amb el tabac

ens hi hem posat molt durs, mentre que continuem sent molt

condescendents amb la cultura de la violència.

Per tant, tres coses: 1/ fomentar la  cultura de la pau en tots

els terrenys, tant a nivell nacional com internacional, la qual

cosa inclou acabar amb la pobresa al món i amb les dicta-

dures; 2/ ser durs amb la cultura de la violència; i 3/ (i amb ai-

xò poso en relació aquesta reflexió meva amb un estudi, Go-

vernabilitat Democràtica Global, que vam publicar els mem-

bres del tt30 del Grup Català del Club de Roma, un tema en

el qual el Club de Roma sempre ha estat molt sensible) cal

treballar per una governabilitat democràtica global, és a dir,

crear una estructura mundial que, sense substituir els països,

tingui autoritat per legislar, per governar i per jutjar en allò que

sigui global, en allò que vagi més enllà de les fronteres na-

cionals, com són els drets humans, els moviments migratoris,

la pobresa, els mercats financers, l’accés a la cultura, el me-

di ambient, la pau. De fet, hem començat ja amb alguns tri-

bunals puntuals globals, que poden jutjar sobre allò que afec-

ta a la humanitat com a tal. Si poguéssim aconseguir una es-

tructura mundial democràtica, cosa molt complicada, dispo-

saríem d’aquest àrbitre mundial que fins ara no hem tingut, i

ja no caldria tenir exèrcits, perquè els exèrcits són la protec-

ció que tenim contra el país del costat. Si el país del costat ja
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no és una amenaça, no cal tenir exèrcit, només policia, la qual

cosa és mol diferent a un exèrcit. I segurament hi hauria mol-

ta menys pobresa perquè sabem que amb les democràcies,

les de debò, no les de paper, la pobresa disminueix, i, per

tant, segurament, amb una estructura democràtica mundial

no hi hauria aquestes desigualtats tan grans que tenim ara,

que són violentes en sí mateixes.
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_________________

Aquesta xerrada és la primera del cicle “Les claus demo-

gràfiques del món actual”. L’objectiu d’aquest cicle és pre-

sentar els temes demogràfics que, en aquests moments, te-

nen més rellevància i, per tant, són els que condicionen en

bona part el futur del món. És obvi que el futur demogràfic del

món estarà molt influenciat pel que succeeixi en els àmbits

econòmic, social i cultural, però, també és cert que els com-

portaments demogràfics tenen molt a dir en la construcció

d’un escenari de futur. En aquest context, la finalitat d’aques-

ta conferència és assenyalar quins són alguns dels factors

demogràfics que centren l’atenció avui en dia, així com pre-

sentar les incerteses sobre el seu comportament en els pro-

pers anys. L’interès d’aquesta conferència se centra en el re-

sultat final fruit de la interacció dels diferents comportaments

demogràfics, doncs cal recordar que hi ha sessions específi-

ques previstes en aquest cicle que tractaran en profunditat

moltes de les qüestions aquí assenyalades. 

Per parlar de futur, cal prendre com a punt de partida el

present. En aquests moments, s’estima que la població del

món és de 6.829 milions de persones (diapositiva 2). Aquest

és el punt de partida que coneixem. A partir d’aquí, parlar de

futur necessita de dos referents previs obligats. D’una ban-

da, les dades proporcionades per Nacions Unides en l’ano-



menat World Population Prospects1. Aquesta font ens ofereix

previsions per a tots els països del món horitzó 2050. Les pre-

visions surten de construir hipòtesis d’evolució de la mortali-

tat, fecunditat i migracions. En aquest cas, les previsions de

Nacions Unides treballen amb una única hipòtesi d’evolució

de la mortalitat i de les migracions, mentre que pel que fa a

la fecunditat, hi ha fins a quatre supòsits (alta, mitjana, baixa

i constant) (diapositiva 3). És clar, doncs, que la màxima in-

certesa en els factors d’evolució de la població es troba, ac-

tualment, en la fecunditat, motiu que explica que sigui l’únic

component pel qual hi ha diversos escenaris. Bé, això és par-

cialment cert, doncs les migracions també presenten un am-

pli ventall de possibles situacions, si bé la dificultat en cons-

truir escenaris fa que es treballi amb una única opció, que és

la que es considera més factible i, en definitiva, és un com-

ponent que no afecta al càlcul de la població mundial, sinó a

la seva distribució interna. Les previsions de Nacions Unides

treballen extrapolant tendències enregistrades a cada país

des de 1950 fins al moment actual i fan servir models d’evo-

lució dels comportaments per fer les seves hipòtesis de futur.

A més, aquestes previsions es revisen cada dos anys, a fi

d’actualitzar les dades i corregir possibles desviacions en les

estimacions de futur. Ara per ara, la darrera revisió disponible

és la de l’any 2008. 

El segon referent obligat té a veure amb les enormes dife-

rències de comportament existents entre els països del món.

Malgrat que ens trobem en un món cada vegada més inter-

connectat, encara cal parlar de diferents mons. Davant la di-

ficultat de trobar una classificació dels països que s’adapti a

1 Nacions Unides: World Population Prospects. The 2008 revision.

(http://esa.un.org/unpp/).
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una realitat canviant, diferenciarem, si més no, els grans

blocs, és a dir, les regions desenvolupades (que inclou Euro-

pa, Japó, Nova Zelanda i Austràlia i Estats Units i Canadà) de

la resta, que és el gran grup de països que formen les ano-

menades regions menys desenvolupades. Si bé aquesta clas-

sificació segons nivell de desenvolupament és força qüestio-

nada -fins i tot es posa en entredit el propi concepte de des-

envolupament-, és la classificació que fa servir Nacions Uni-

des i és molt útil per il·lustrar la heterogeneïtat de comporta-

ments en les dinàmiques a escala mundial. No obstant, des

de fa uns anys, Nacions Unides fa servir una subcategoria

dins de les regions menys desenvolupades, que és la de “paï-

sos” menys desenvolupats. Aquests països els han definit d’a-

cord amb variables que tenen a veure amb nivell de renda

baix, feblesa del capital humà (basat en indicadors de nutri-

ció, salut i instrucció) i vulnerabilitat econòmica. Aquesta no-

va categoria s’explica en un context en el que les regions

menys desenvolupades avancen notablement en els seus in-

dicadors socioeconòmics i, per tant, també en els demogrà-

fics. En canvi, hi ha un subconjunt de països molt endarrerits

que no milloren la seva situació o la milloren més lentament.

Val la pena, doncs, quan es consideri el comportament de les

regions menys desenvolupades, distingir entre aquestes dues

agrupacions. La distribució geogràfica d’aquests països mos-

tra que el gran gruix dels mateixos es troba a l’Àfrica central,

mentre que la resta són alguns països asiàtics (Laos, Cam-

bodja, Myanmar, Bhutan, el Nepal i l’Afganistan), a més de Ie-

men i Haití, únic cas al continent americà (diapositiva 5). Molts

són països en conflicte, amb notables problemes pel seu des-

envolupament i amb fort grau d’aïllament. 

Si retornem al punt de partida, retrobem la població actual,

és a dir, 6.829 milions de persones. D’acord amb les projec-

cions de població elaborades per Nacions Unides amb horit-

zó 2050, si la hipòtesi que es complís fos la baixa, és a dir, que

la fecunditat baixés i es controlés de forma bastant ràpida, la
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població del món al 2050 seria de 7.959 milions de persones

(diapositiva 6). De fet, d’acord amb aquest escenari, s’arriba-

ria a una certa estabilització de la població mundial cap al

2030. La hipòtesi mitjana —que és la més tendencial— esta-

bleix que la població mundial al 2050 arribaria a 9.150 milions

de persones. En canvi, l’alta —que suposa el manteniment de

la fecunditat en uns nivells intensos i una baixada molt més len-

ta de la mateixa— situaria la població mundial al 2050 per so-

bre dels 10.000 milions d’habitants, mentre que l’escenari que

considera el manteniment constant de la fecunditat portaria

com a resultat els valors més alts, prop d’11.000 milions de per-

sones. En resum, de l’aplicació de les distintes hipòtesis d’e-

volució en resulta una població total que oscil·la en 3.000 mi-

lions de persones més o menys, xifra gens menyspreable.

Si considerem l’augment futur de la població mundial en

termes relatius, en termes de taxa, i no en termes absoluts com

hem fet fins ara, s’observa, però, que la tendència general

apunta cap a l’alentiment del ritme de creixement. En aquests

moments, la població mundial augmenta anualment en un
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1,2%, lluny dels valors propers a 2% que va enregistrar a la

dècada dels seixanta, i amb una tendència progressiva a la

baixa des de la dècada dels 70 del segle passat (diapositiva

7). De cara al futur, la hipòtesi mitjana, que és la més tenden-

cial, preveu que aquesta desacceleració del creixement con-

tinuï i que al 2050 el món creixi a un valor anual d’un 0,4%, és

a dir, un ritme de creixement molt lent. En el cas de la hipòte-

si baixa, el que preveu és que, a partir del 2040, la població

del món comenci a davallar, o sigui que el creixement sigui

negatiu. I en el cas de la hipòtesi alta, es considera que primer

hi podria haver una intensificació del ritme de creixement, pe-

rò que a partir del 2020 se situaria també per sota de l’1%. Per

tant, tots els escenaris construïts amb les evidències que co-

neixem avui dia apunten cap un progressiu fre del creixement

de la població mundial. La rapidesa en que aquest fre es pro-

dueixi depèn, fonamentalment, de què passarà amb la fecun-

ditat. Si la fecunditat es controla, sobretot en els països que

tenen la fecunditat més elevada, les hipòtesis mitjana i baixa

serien les més probables. En canvi, si fracassen les polítiques

de regulació de la fecunditat, el resultat s’aproximaria als ni-

vells apuntats per  l’escenari alt de les previsions. 

Si passem de la visió mundial a la regional (diapositiva 8),

no sorprèn que la tendència principal sigui l’augment de la

desigual distribució de població del món. Al 1950, les regions

més desenvolupades tenien un 32% de la població davant d’

un 68% de les regions menys desenvolupades; en canvi, al

2009, el repartiment és d’un 18% per a les primeres i un 82%

per a les segones. D’acord amb les previsions, al 2050, els

canvis en la redistribució de la població mundial apuntaria

cap un 14% pels primers davant d’un 86% dels segons. Per

tant, el pes demogràfic de les regions menys desenvolupa-

des arrossega els indicadors mundials: el que passi en

aquest conjunt de països condicionarà la situació a nivell

mundial. Finalment, només assenyalar que els “països” menys

desenvolupats podrien arribar a representar un 18% de la po-



blació mundial. Aquestes diferències en les distribucions s’ex-

pliquen pels ritmes de creixement tan diferents (diapositiva

9), doncs les regions desenvolupades estan creixent a un rit-

me molt baix, cada cop més proper a zero i, de fet, cap al

2030, fins i tot podrien començar a perdre població. Aquesta

situació ja s’està produint en alguns països, on la mortalitat

és superior a la natalitat i les migracions no aconsegueixen

compensar les pèrdues per creixement natural. Per la seva

banda, les regions més desenvolupades també comencen a

créixer a un ritme més lent des de la dècada dels vuitanta.

Avui en dia estaria al voltant d’un 1% i la previsió és que con-

tinuïn creixent de manera més lenta. 

Quins són els països que es desmarquen d’aquesta dinà-

mica? Doncs són els “països” menys desenvolupats, que en-

cara mantenen una taxa de creixement molt alta, superant el

2,5 % d’increment anual. No obstant, es nota que a partir de la

dècada dels noranta, la taxa comença a davallar per primera

vegada, fruit d’un tímid inici del descens de la fecunditat. Pe-

rò, de moment, encara tenen un creixement per sobre del 2%,

taxa que es valora com un increment ràpid de la població. 

La reflexió més interessant –al marge del ball de xifres fet

amb anterioritat– es troba en què ha de passar perquè es do-

ni un escenari o un altre, de què depèn que la població mun-

dial se situï en 8.000 o 11.000 milions a l’any 2050? El primer

factor se centra en les hipòtesis en matèria de mortalitat. El

que preveuen les Nacions Unides en les seves previsions és

que la mortalitat a nivell mundial millori notablement en les

properes dècades. Actualment, s’estima que l’esperança de

vida del món se situa en 68 anys i es preveu que arribi a 76

al 2050, el que representa un augment de 8 anys. Les regions

més desenvolupades estan en 77 anys d’esperança de vida

de mitjana, i s’espera que arribin als 83 anys, és a dir, 6 anys

més. Finalment, les regions menys desenvolupades estan en

66 i es preveu que assoleixin els 74 anys, per tant, que millo-
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2 WHO (2008): The global burden of disease: 2004 update.

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_

2004update_full.pdf

rin 8 anys. Finalment, els “països” menys desenvolupats tenen

una esperança de vida de 56 i s’espera que arribin als 69, o

sigui, que experimentin  una millora de 13 anys. 

Aquestes hipòtesis d’evolució de la mortalitat donen peu a

diverses reflexions. La primera fa referència al futur de la mor-

talitat a les regions més desenvolupades que tenen ja avui en

dia esperances de vida molt elevades. Podem continuar ima-

ginant que continuarà millorant l’esperança de vida sense to-

car sostre? No hi haurà un moment en què l’esperança de vi-

da en el primer món deixarà de créixer perquè s’arribi als lí-

mits biològics de l’ésser humà? Què hauria de passar amb

aquests països perquè veritablement poguessin millorar la se-

va esperança de vida? De fet, les dades dels darrers anys ja

apunten un cert estancament en la millora de l’esperança de

vida, com succeeix, per exemple a França, on l’augment inter-

anual de la mateixa es xifra ja en dècimes (diapositiva 11).

Per tant, podem esperar la millora que apunten els escenaris

descrits per Nacions Unides per aquest conjunt de països,

amb la millora de l’esperança de vida en 6 anys i un promig

de 83 anys?. L’assoliment d’aquestes fites requeriria de pro-

gressos en el retardament i curació de les malalties degene-

ratives, fites que, ara per ara, semblen lluny d’assolir-se. 

Segona qüestió: com es pot millorar l’esperança de vida en

regions menys desenvolupades, ara que han arribat a espe-

rances de vida bastant bones? Sense voler entrar en la casu-

ística dels països, molts d’aquests països tenen esperances

de vida entre 65 i 75 anys, sobretot a Amèrica Llatina, Magrib,

països del Golf Pèrsic (diapositiva 13). Què està passant en

aquests països? L’estudi Global Burden of Disease2 explica la



tendència a la globalització de la mortalitat que s’està produint

en els darrers anys. La idea és que molts dels països de les re-

gions menys desenvolupades han aconseguit baixar la mor-

talitat per malalties infeccioses i de transmissió parasitària, i

ara comencen a tenir pautes de mortalitat on les malalties del

cor, tumors o les cerebrovasculars -el que normalment es co-

neix com malalties degeneratives i que, fins al moment, eren

pròpies de la mortalitat de les regions més desenvolupades-

tenen un paper creixent. De fet, si s’observa la mortalitat per

causes a escala mundial en els primers llocs no apareixen ma-

lalties parasitàries o infeccioses, sinó defuncions causades

per malalties del cor, tumors malignes o les cerebrovasculars.

Aquest canvi és el que s’anomena globalització de la mortali-

tat, és a dir, l’homogeneïtzació de les causes de mort a nivell

mundial, amb un desplaçament cap a les malalties degene-

ratives i forts guanys dels accidents de trànsit. 

En algunes conferències internacionals ja comença a sor-

tir una preocupació per part de les regions en desenvolupa-

ment en relació amb el canvi de patró de mortalitat. La seva

planificació sanitària estava preparada per fer front a una mor-

talitat tradicional, més de tipus infecciós i parasitari, però ara

necessiten combatre un altre tipus de malalties, les quals te-

nen un tractament molt més car, necessiten de més infraes-

tructura - una bona xarxa hospitalària, d’atenció primària, per

exemple-, més personal capacitat -metges que puguin fer in-

tervencions de cor, o extirpar tumor i personal format per fer

al seu posterior tractament- i una cultura de la prevenció.

Aquests progressos són requisits obligats per fer el salt d’u-

na esperança de vida al voltant dels 65 a una superior als 75

anys?. Tot un repte no fàcil d’assolir per aquest conjunt de

països.

Una altra qüestió: es pot ser optimista amb els “països”

menys desenvolupats -molts d’ells en una situació de con-

flicte bèl·lic, amb conflicte de guerra civil, declarada o no-,

amb economies molt endarrerides i febles i una situació d’aï-
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llament respecte de la resta del món?. Podem ser optimistes

amb el que passarà en aquests països?. És factible la recu-

peració de l’esperança de vida a països com Botswana, la

República Sud-africana o Swazilàndia, on la SIDA ha fet bai-

xar a esperances de vida per sota dels 50 anys (diapositiva

16). Les previsions de Nacions Unides per aquests països ai-

xí ho esperen però, lògicament, el seu compliment necessita

de progressos en l’accés al tractament de la malaltia i en el

control en la difusió de la mateixa.  

L’altre factor que condiciona el creixement de la població

mundial és la fecunditat. En el conjunt del món, es preveu el

pas dels nivells actuals de fecunditat (2,56 fills per dona) a 2

fills per dona al 2050. Aquest canvi significaria una davallada

del 21%. En aquest cas, l’interès ve de les hipòtesis pensades

per a les diferents regions, totalment oposades. En el cas de

les regions més desenvolupades, l’estimació és a l’alça, pas-

sant de 1,64 fills per dona a un promig de 1,80, és a dir, un

10% més. En canvi, a les regions menys desenvolupades, la

previsió és passar dels actuals 2,73 fills per dona a 2,05, el

que representa una davallada d’una quarta part. No obstant,

el canvi més ostensible es troba en els “països” menys des-

envolupats, on la previsió marca el canvi dels 4,39 fills per do-

na que hi ha en l’actualitat a pràcticament la meitat: 2,41. 

Les preguntes entorn als supòsits d’evolució de la fecun-

ditat de les previsions de les Nacions Unides són moltes. Es

pot recuperar la fecunditat en les regions més desenvolupa-

des? Fins a quins nivells?. És cert que hi ha casos de països,

com Suècia i França que han recuperat els seus nivells de fe-

cunditat però sense superar els 2 fills per dona i amb políti-

ques molt compromeses d’ajuda a les famílies amb fills (dia-

positiva 18). No obstant, en casos com Suècia, es pot apre-

ciar que, després d’una certa recuperació, la fecunditat torna

a baixar, situant-se de nou en nivells molt baixos, per, més

tard, protagonitzar una nova recuperació. Sembla doncs difí-

cil mantenir estable uns nivells de fecunditat propers al 2,1
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fills per dona –el que significaria canviar el model de família

que sembla que s’ha instal·lat en els països d’economies més

avançades– i que, a més, la fecunditat es torna molt sensible

a conjuntures econòmiques, intensitat de les polítiques d’aju-

da o d’altres factors similars. 

D’altra banda, on s’aturarà el descens de la fecunditat en

les regions menys desenvolupades? Les regions menys des-

envolupades seguiran un procés similar a les regions més

desenvolupades i continuaran amb un descens de la seva fe-

cunditat fins a nivells propers a 2,1 fills? En Bongaarts3, de-

mògraf de gran prestigi, te una sèrie de estudis on demostra

que en països com Kenya, Ghana o Sri Lanka, la baixada de

la fecunditat s’ha aturat després d’haver-se iniciat amb força

(diapositiva 19). Aquest és un comportament inesperat, con-

trari al que apunten als models que es fan servir per fer les

previsions. Per tant, podem aplicar aquest patró del que ha

passat en les regions més desenvolupades pel que fa a la

baixada de la fecunditat  als països que estan fent la seva da-

vallada de la fecunditat avui en dia? Les diferències econò-

miques, culturals i socials són prou importants per tenir-se en

compte. En tot cas, l’experiència demostra que el comporta-

ment esperat no és el que s’està constatant en alguns països.

I, finalment, quin camí seguiran els “països” menys desen-

volupats? En molts d’aquests països la fecunditat actual és

superior a 4 fills per dona (diapositiva 21) i, recordem, s’es-

pera que es redueixi a pràcticament la meitat. És això possi-

ble? Probablement, la resposta no és demogràfica. La res-

posta es basa en què passarà en relació al seu nivell de des-

envolupament econòmic i social, en la promoció de la dona

(millora del seu nivell d’instrucció i eradicació de l’analfabe-

3 Bongaarts, J. (2006): “The Causes of Stalling Fertility Transitions”. 

Studies in Family Planning, 37 (1): 1-166
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tisme femení, incorporació al mercat del treball o reducció de

la discriminació, principalment) o en les polítiques de control

de la fecunditat i del creixement que posin en marxa els go-

verns d’aquests països. 

Finalment, encara que no afecta al volum de la població

mundial, una darrera consideració en relació amb el futur

de les migracions, que sí tindrà una influència en el creixe-

ment de la població a escala estatal o regional. El debat so-

bre el futur de les migracions és un dels temes més contro-

vertits en el panorama demogràfic actual. D’una banda, tot

un seguit d’investigacions avalen el fet de que els fluxos mi-

gratoris es mantindran, fins i tot s’intensificaran, degut  a les

grans diferències econòmiques, socials i demogràfiques

entre les regions més desenvolupades i la resta del món.

David Coleman4, gran defensor d’aquest posicionament,

apunta, entre els motius demogràfics, l’existència de gene-

racions molt nombroses de joves a les regions menys des-

envolupades, fruit del descens de la mortalitat en moments

en que la natalitat encara es manté a nivells molt elevats,

així com el fort procés d’envelliment que incrementarà la de-

manda de ma d’obra estrangera, en especial per cobrir les

feines menys qualificades. Entre els motius socials, indica el

reforçament de les xarxes migratòries que es multipliquen

després dels intensos fluxos dels 90, l’augment del reagru-

pament familiar i d’entrades d’immigrants per matrimoni

amb estrangers ja residents o l’efecte crida que poden te-

nir les polítiques d’acollida als immigrants posades en mar-

xa en molts països en els darrers anys per tractar d’evitar

processos d’exclusió social. 

4 Coleman, D. (2006): “Immigration and Ethnic Change in Low-Fertility

Countries: A Third Demographic Transition”. Population and Devolpment

Review, 32 (3): 401-446.
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D’altres, en canvi, apunten com a escenari més probable

la disminució dels intercanvis migratoris internacionals. Entre

els factors que s’apunten per defensar aquest posicionament

hi ha motius com el fre de les taxes de creixement demogrà-

fic de les regions menys desenvolupades, l’inici de desenvo-

lupament econòmic de les zones tradicionalment emissores

d’emigració, la crisi econòmica dels països de rebuda, l’aug-

ment del rebuig o xenofòbia, l’enduriment de les polítiques

migratòries dels països d’arribada i l’afebliment de les políti-

ques d’acollida als immigrants.

Els dubtes plantejats fins al moment són incògnites, són te-

mes de debat en els congressos internacionals actuals i, per

tant, no hi ha una certesa ni acord sobre la resposta als ma-

teixos. Així succeeix sempre que es parla de futur: entrem en

el camp de la incertesa. No obstant, sí és cert que coneixem

les característiques demogràfiques de la població actual, fet

que ja permet començar a preveure i planificar el futur. D’al-

tra banda, els comportaments demogràfics no son fruit de la

casualitat, sinó que estan molt condicionats pel que succeeix

en d’altres aspectes de les nostres societats. En aquest sen-

tit, hi ha molts factors que s’escapen a qualsevol voluntat

d’actuació; però, en canvi, les polítiques demogràfiques que

es posin en marxa avui en dia –o la seva absència– són un

factor que pot contribuir en la construcció del futur.  
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_________________

Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para es-

tar hoy aquí con ustedes, algo que me resulta muy grato. Y

muchas gracias también a la profesora Arlinda García Coll

por su invitación a formar parte de este ciclo de conferencias.

Vamos a hablar de la fecundidad en España: qué ha ocurri-

do en los años recientes, cuál ha sido la evolución y esa evo-

lución qué implicaciones tiene para nuestra sociedad y qué

implicaciones tiene, en general.

Antes de hablar concretamente de la fecundidad, voy a

trazar una breve panorámica de la situación demográfica en

España. Según el último Padrón de Habitantes de fecha 1 de

enero de 2010, en España somos 46,9 millones, casi 47 por-

que somos 46 millones 950 y tantos mil. De ellos, 5,7 millo-

nes son extranjeros y de éstos, 2,3 millones son de la Unión

Europea; de esos 2,3 millones de la Unión Europea un poco

más de 800.000 son rumanos. El conjunto de la población ex-

tranjera representa un 12,2% del total de la población espa-

ñola. 

La evolución de esta composición de la población ha ex-

perimentado un cambio bastante radical: pensemos que a fi-
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nales de los años 80, y primeros de los 90 incluso, la pobla-

ción extranjera en España representaba el 0,7% y hoy esta-

mos en el 12,2%; es decir, que hemos absorbido un flujo mi-

gratorio importantísimo en muy pocos años. 

España tiene una baja mortalidad y, en consecuencia, al-

ta esperanza de vida: tiene una esperanza de vida entre las

más elevadas del mundo desarrollado. En concreto, entre las

mujeres es de las más altas (84,3 años), aunque entre los

hombres también es elevada: 78,2 años. La fecundidad está

entre las más bajas del mundo desarrollado: en estos mo-

mentos estamos en 1,4 hijos por mujer, pero pensemos que,

entre 1995 y 1998 hemos estado en 1,12, pues tras esas fe-

chas ha habido un pequeño repunte. Y en una fecha no tan

lejana como es 1975, España tenía 2,8 hijos por mujer. He-

mos pasado el umbral del nivel de reemplazo a principios de

los 80: se estima que el reemplazo de las generaciones se

asegura cuando la fecundidad está en 2,1 hijos por mujer,

eso es lo que se considera que asegura el reemplazo gene-

racional, y ese umbral lo pasamos en torno a principios de

los años 80. 

El saldo migratorio es positivo. Como decía antes, los da-

tos ya así lo revelan, aunque descendiendo. El saldo proyec-

tado para 2009, según las proyecciones del Instituto Nacional

de Estadística, era 271.393, que era el saldo entre un poco

más de medio millón de entradas y unas salidas de 244.000

individuos. El saldo corregido para el 2009 es 75.867 y las

proyecciones no fueron hechas hace tanto tiempo. Entonces,

¿qué ocurre? Que si bien la diferencia entre los inmigrantes no

ha sido la que ha propiciado esa importantísima corrección,

lo que la ha propiciado es la salida, que sí que de 244.000

que se preveían han salido 428.000. Hay que tener presente

que no son españoles los que se están marchando, sino que

es emigración de retorno fundamentalmente. Entonces, no se

preveían estas salidas, sino que, por el contrario, se preveía

un saldo positivo de 271.000. El INE va a tener que corregir
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—de hecho, ya lo está corrigiendo— las migraciones y algu-

nos otros parámetros. He de decir que no es porque lo ha-

gan mal, en absoluto, pues hay equipos muy competentes

que están haciendo las proyecciones del INE, pero las des-

viaciones son bastante habituales cuando se están haciendo

proyecciones. Las tres variables que hay que proyectar son:

la mortalidad, la fecundidad y las migraciones. La mortalidad

es la más fácil de proyectar porque respecto a la evolución de

la mortalidad nadie va a hacer nada en contra de que siga —

digamos— por ese camino hacia mayores ganancias en es-

peranza de vida. La proyección de la fecundidad ya es más

difícil porque depende de la suma de las voluntades de los in-

dividuos sobre cuántos hijos se van a tener en el país; y las

migraciones es lo más difícil de proyectar porque depende

de la situación económica de los países de expulsión y del

país de recepción y, a su vez, también dependen de las po-

líticas migratorias. Y en este momento, sabemos que, dada la

situación económica y la crisis financiera internacional, en la

mayor parte de los países europeos se están endureciendo y
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se prevé que se endurecerán aún más las políticas migrato-

rias. Bien, pues esto era un poco para situar España en cuan-

to al contexto demográfico. 

Ya pasamos, concretamente, a hablar de la fecundidad.

Estas son las tasas de fecundidad en España entre 1975 y

2008. La curva azul son las tasas a las diferentes edades: 15-

19, 20-24, etc., hasta alcanzar el ciclo reproductivo, conven-

cionalmente entre 15 y 49 años. En 1975, vemos que la edad

modal eran los 25-29 años, pues la tasa de este grupo era la

más alta: por encima de 180 por 1.000, es decir, de las mu-

jeres de 25 a 29 años en 1975, 180 de cada 1.000 habían si-

do madres en ese año. Bien, pues la segunda tasa más im-

portante era la de 20-24 y luego las otras ya iban situándose

en valores menores. El descenso de la fecundidad se aprecia

al observar el resto de las curvas: una es la rosa —la de

1990—, la roja corresponde a  1995 y la última, la del 2008,

representa los últimos datos disponibles que tenemos. Como

vemos, no sólo ha descendido la fecundidad —porque cubre

un área sensiblemente menor que la que cubría en el 75—, si-

no que, además, se ha producido un claro desplazamiento

hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Que se ha producido

un envejecimiento del calendario de la maternidad: la edad

modal todavía en 1990 eran los 25-29 años, pero ahora la

edad modal son los 30-34 y la segunda edad modal serían

35-39 y no 20-24 como había sido tradicionalmente. Aquí te-

nemos el índice sintético de fecundidad, es decir, el prome-

dio de hijos por mujer, ese 1,44 que está representado en el

eje de la izquierda y es la línea azul. Vemos que ha habido un

descenso entre 1975 y 1995 muy agudo, muy abrupto. En

esos 20 años, fíjense ustedes lo que ha descendido la fe-

cundidad. Fue cuando llegamos —como decía antes— a po-

co menos de 1,2, estábamos en 1,18 en 1995, y, a partir de

esa fecha, ha habido un pequeño repunte que llega en este

momento —como digo— a 1,44 hijos por mujer. Pero, para

ese pequeño repunte, desde casi 1,2 hasta 1,4, han sido ne-
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cesarios todos estos años, los que van desde 1995 hasta

2008, mientras que en los 20 años anteriores –desde 1975 a

1995- la caída ha sido de más del 50%. 

Al tiempo que se iba reduciendo la fecundidad, se iba ele-

vando la edad media a la maternidad, como ya habíamos vis-

to en la diapositiva anterior por medio del desplazamiento de

las curvas hacia la derecha. Aquí lo vemos ya con cifras, las

cuales nos muestran que, en estos momentos, la edad media

a la primera maternidad en España está por encima de los

29 años. Somos uno de los 4 ó 5 países entre los europeos

con la edad media más elevada a la primera maternidad: con

nosotros se sitúan Alemania, Suiza, el Reino Unido y, en al-

gunos años, Irlanda, pero somos uno de los países con la

edad media a la maternidad más tardía. Y también esta cur-

va es la de la edad media a la maternidad en general, no es-

pecíficamente al primer hijo. Vemos que ésta también ha au-

mentado y, además, sobre todo, lo que ha aumentado princi-

palmente es la distancia, que aquí era de este tenor y aquí es

de este otro entre la edad a la primera maternidad y a la ma-

ternidad en general. ¿Eso qué significa? Significa que se es-

tá acortando sensiblemente el periodo dedicado a la repro-

ducción: las mujeres cada vez están dedicando un tiempo

más corto a la reproducción. 

Esta tabla también creo que es bastante reveladora de lo

que ha ocurrido en España: es lo que aportan los rangos de

nacimiento al total de la fecundidad. En demografía llamamos

de rango uno a los hijos que son primogénitos; rango dos, los

que son segundos hijos dentro de los nacimientos que tiene

esa mujer; rango tres, rango cuatro y sucesivos. Pues bien, la

distribución de todos los nacimientos en 1975 en España era

un poquito más de un tercio los de rango uno, un poco menos

de un tercio los de rango dos, y el tercio restante comprendía

los de tres o más, es decir, la suma de los terceros, cuartos y

sucesivos hijos. En estos momentos, los de rango uno son

más de la mitad, los de rango dos un poco por encima del
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35%, y no llegan al 10% los de rango tres o más, es decir, los

hijos que son cuartos o más son prácticamente testimoniales:

un 2,5% de todo el volumen de nacimientos que se ha pro-

ducido en España en el 2008. Esto significa que —no por es-

tos datos sólo sino que lo sabemos por otros datos de en-

cuesta— que las mujeres españolas no es que estén recha-

zando la maternidad; la proporción de mujeres que cuando

acaba su ciclo reproductivo, es decir, cuando llega a los 50

años, no ha tenido hijos a lo largo de su vida no ha variado

mucho desde las cohortes más antiguas hasta las más re-

cientes: oscila entre un 8 y un 12%. Tenemos datos de co-

hortes nacidas incluso antes de 1931 y observando las que

ya han alcanzado los 50 años, se puede ver cuál ha sido su

descendencia final, precisamente porque ya han finalizado

su ciclo reproductivo. Pues bien, no hay un rechazo a la ma-

ternidad: es muy bajo ese porcentaje que no tiene hijos, lo

que ocurre es que han descendido los segundos hijos y, so-

bre todo, los de rango tres o superior. 

Aquí vemos las tasas específicas de fecundidad según na-

cionalidad. Ese pequeño repunte que veíamos que se había

producido a partir de los años 90 en la fecundidad española

es consecuencia de alguna recuperación de esos nacimien-

tos pospuestos entre las propias españolas —después de

ese retraso que ha habido de la edad de la maternidad, al-

gunos nacimientos se han recuperado— y también de la con-

tribución de las mujeres extranjeras. De las mujeres extranje-

ras tenemos datos a partir de 1996, porque es el primer año

que en el Boletín Estadístico de Partos se recoge la naciona-

lidad de la madre; hasta esa fecha no se recogía porque los

nacimientos de madre extranjera representaban un porcen-

taje muy bajo, pero a partir de 1996 se recoge y ya podemos

diferenciar y calcular tasas según nacionalidad. Entonces,

desde 1996 al 2008 vemos la evolución de la tasa de fecun-

didad de las españolas, cómo su edad modal está en los 30-

34 años y cómo las extranjeras, en primer lugar, tienen una
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tasa más elevada y, sobre todo, tienen un calendario sensi-

blemente más rejuvenecido. En 1996, la edad modal de las

extranjeras eran los 25-29 años, pero muy próxima estaba la

tasa de 20-24 y, en los años sucesivos que se representan

aquí, que son el 2001 y el 2008, pues vemos que se han des-

plazado hacia la izquierda, es decir, ocurre exactamente lo

contrario de lo que ha ocurrido con las españolas: las ex-

tranjeras han reducido sus tasas, porque ésta es la del 96 y

ésta es la del 2008; las han reducido pero, al mismo tiempo,

han rejuvenecido su calendario. Sin embargo, aportan bas-

tante al volumen de nacimientos en España porque, en 1996,

el porcentaje de niños nacidos de madre extranjera era un

poco más del 3%, mientras que en estos momentos es un po-

co más del 20%, casi el 21%. Aportan mucho al volumen de

nacimientos pero, sin embargo, no aportan tanto a la fecun-

didad. Ésta es la curva que representa la aportación a la fe-

cundidad. A la fecundidad aportan un poco más del 6%: des-

de un 2% aproximadamente en 1996 a un poco por encima

del 6% en la actualidad. ¿Qué ocurre? Pues que, si bien en-

grosan el numerador -el numerador es la cifra de nacimientos-

también engrosan el denominador con el número de mujeres.

Por tanto, en términos de tasa –cuando ya se pone en relación

los nacimientos con el número de mujeres-, en términos de

tasa aportan poco. Entonces, cuando se habla de que las ex-

tranjeras podrían, de alguna manera, paliar el déficit de fe-

cundidad en España, hay que ser muy cautos en esas mate-

rias. Lo primero porque no aportan tanto a la tasa y lo segun-

do porque, además, esas mujeres empiezan a adecuar sus

comportamientos de cuando llegan, que tienen una más alta

fecundidad, empiezan a reducirla y a adecuar sus compor-

tamientos a los de las españolas, entre otras razones, porque

se encuentran con las mismas dificultades: vienen a España

a trabajar y, entonces, se encuentran con las mismas o ma-

yores dificultades que encuentran las españolas a la hora de

compaginar familia y trabajo. Y, de hecho, además, no dis-
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ponen de las redes de apoyo familiares y sociales que en mu-

chos casos disponen las españolas. Por tanto, no es el cami-

no para recuperar el índice de fecundidad la aportación de

las mujeres extranjeras, máxime ahora que se está produ-

ciendo ese volumen de retornos que veíamos.

Pues bien, la evolución que hemos observado en la fe-

cundidad se refleja en la pirámide de población. Empezando

por la de 1950, y siguiendo con la de 2001, vemos cómo el

descenso de la fecundidad empieza a notarse en el “bocado”

tan importante que se produce o que se ha producido en la

base de la pirámide. Y ésta sería la pirámide proyectada al

2050, según la proyección del Instituto Nacional de Estadís-

tica. Vemos que se producirá un envejecimiento notabilísimo

de la población, y esto ya es imposible de corregir, porque

las personas que tendrán más de 65 años en 2050, esas per-

sonas ya han nacido, ya están aquí, ya sabemos que estarán

en el 2050. De hecho, hasta el 2050 faltan sólo 40 años, es

decir, que todos los mayores de 40 años ya sabemos que es-

tán aquí, y aplicándoles las tasas previsibles de mortalidad,

se revela que el envejecimiento ya es imposible de corregir.

Por tanto, el envejecimiento en términos absolutos es ya irre-

versible. Lo que ocurre es que el envejecimiento, además de

analizarlo en términos absolutos, se analiza en términos rela-

tivos, es decir, qué proporción representan esas personas de

esa edad sobre el total, y en términos relativos es la única ma-

nera en que tal vez sea posible atenuar ese envejecimiento,

porque sería engrosando la pirámide por la base, que se pro-

dujeran más nacimientos, en suma. Pensemos que el enve-

jecimiento, el envejecimiento relativo, derivado, sobre todo,

del curso de la fecundidad, como estoy diciendo, va a llevar

a que en 2050 la relación entre personas trabajando y perso-

nas mayores de 65 años se sitúe en 1,9, es decir, por cada

1.000 personas mayores de 65 años habrá 1.900 trabajando

y esa relación en el 2001 era de 4. Entonces, esto es impor-

tantísimo. 
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Éstos son, según diferentes encuestas, el número medio

de hijos que han tenido las mujeres de unas determinadas

generaciones y el número que les gustaría tener. Voy a cen-

trarme solamente en la diferencia. En estos momentos, lo que

se está viendo es que hay un déficit de hijos: las mujeres se-

ñalan como número ideal un número superior al número de

los que tienen y el déficit, que ya estaba en torno a 1 en años

anteriores en que se hicieron encuestas de fecundidad -la en-

cuesta de fecundidad de 1985, de 1995, 1999- se agranda in-

cluso en la última, la del CIS del 2006. En las últimas en-

cuestas desde 1995 hasta aquí, vemos que hay un pequeño

aumento de déficit en el número de hijos deseados. Cuando

se les pregunta a las mujeres por qué tienen un menor nú-

mero de hijos de los que les gustaría tener, aluden invaria-

blemente o, principalmente, a razones de tipo económico y

organizativo. Luego podemos detenernos más en esto. 

Este gráfico procede de esa última encuesta del 2006 que

hizo el Centro de Investigaciones Sociológicas y que hemos

explotado para algunos trabajos: es una encuesta de más de

9.000 entrevistas a mujeres mayores de 15 años donde se les

pregunta toda su trayectoria de uniones, de hijos, trayectoria

laboral y se puede, por medio de la datación de aconteci-

mientos, fijar cuándo tuvieron el hijo, saber si estaban traba-

jando, en qué sector, cuántas horas trabajaban... En fin, una

encuesta valiosísima. Bueno, se les pregunta a las mujeres

que, además de ser madres, participaban en el mercado de

trabajo, es decir, tenían un trabajo extradoméstico, por los

problemas que han tenido derivados de su maternidad: qué

tipo de problemas, cuántas incidencias habían tenido, etc.

Bueno, pues si vemos las cohortes más antiguas, las que en

el momento de la entrevista tenían 65-74 años, de las cuales

—hay que decirlo— un porcentaje muy pequeño había tra-

bajado fuera de casa, en torno al 40% de ellas,  ya habían te-

nido incidencias sólo con ser madres de un hijo; con dos hi-

jos, el porcentaje de esas mujeres que habían tenido inci-
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dencias —incidencias podemos traducirlo por problemas en

el ámbito laboral— se acercaba al 65%, y estaba próximo al

75% entre las que tenían 3 o más hijos. Pues bien, en las co-

hortes más recientes, esos porcentajes aumentan y, de he-

cho, si nos fijamos, ya con un solo hijo las mujeres que en el

momento de la encuesta tenían 20-34 años, llegaban a una

proporción de incidencias próxima al 75%, que era la que te-

nían las cohortes más antiguas cuando ya tenían 3. Es decir

que, en este momento, las mujeres de 20-34 ya tienen un por-

centaje de problemas con el primer hijo al que llegaban cuan-

do tenían 3 las mujeres de las cohortes más antiguas. Por tan-

to, lejos de atenuarse, lo que la encuesta permite ratificar es

la percepción de la calle: los problemas en el mundo laboral

son muy importantes por el hecho de ser madre y, así, se ha-

ce muy difícil compaginar trabajo e hijos.

Vamos a entrar en las consideraciones. Bien, el bajo índice

de fecundidad que registra la población española no se debe

a un descenso uniforme de las tasas sino a una disminución

tanto más aguda cuanto más elevado sea el rango de naci-

miento: eso lo veíamos antes por la aportación de los naci-

mientos. El repunte del índice a partir del 2000 se debe a un

aumento de las tasas por encima de los 30 años y a la contri-

bución de las extranjeras, y el calendario de la maternidad es

determinante respecto a la posibilidad de hijos de rango dos

o superiores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en la

medida en que el calendario de la fecundidad, es decir, la

edad media a la maternidad, se retrase, cada vez se hace más

difícil tener un determinado número de hijos. A nivel individual,

una mujer puede empezar a tener hijos a los 35 o incluso a los

40 años y tener 3 o tener 4. A nivel individual eso es posible,

pero a nivel agregado se ve que, conforme se retrasa la ma-

ternidad, disminuye el número de hijos, porque se hace más

difícil en ese tiempo encajar un rango elevado de hijos. 

¿Qué habría que hacer si queremos potenciar la fecundi-

dad? Pues bien, la recuperación de la fecundidad pasa, en
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consonancia con lo que acabo de decir, por un rejuveneci-

miento de la edad media a la primera maternidad y pasa por

un apoyo a la maternidad, en general, no sólo a la primera, si-

no a la primera y también a las sucesivas. El retraso de la

edad a la maternidad: qué hay que hacer o cuáles son las

circunstancias determinantes del retraso en la edad a la pri-

mera maternidad. Pues la tardía edad de formación de la pa-

reja es uno de esos rasgos, es decir, la maternidad es más

tardía porque también la pareja se forma más tarde, y la tar-

día edad a la formación de la pareja viene dada por un au-

mento del tiempo dedicado a la formación —en estos mo-

mentos, se alcanzan mayores proporciones en todas las co-

hortes de niveles educativos superiores—; la situación del

mercado laboral, el desempleo y la precariedad, y los pro-

blemas de la vivienda. Ésos no son los únicos, pero son los

tres factores principales que están retrasando la edad a la for-

mación de la pareja en España y, consecuentemente, la edad

a la primera maternidad. Así, para paliar los obstáculos a la

primera maternidad, se hace necesario no prolongar excesi-

vamente el periodo dedicado a la formación, compensándo-

lo con capacitaciones más realistas respecto a las necesida-

des de la estructura productiva, facilitar el acceso a un pri-

mer empleo, disminuir la inestabilidad laboral y ayudar a los

jóvenes para el acceso a una vivienda, ya sea en propiedad

o en alquiler. 

Para favorecer la maternidad, en general, la primera y las

sucesivas, se hacen necesarios premisos parentales más ge-

nerosos y destinados tanto a las madres como a los padres;

incrementar la oferta de guarderías a precios asumibles y

otras medidas destinadas a conciliar vida familiar y actividad

profesional de las personas. Fíjense que no digo «de las ma-

dres», digo «de las personas»: ambos miembros de la pare-

ja, tanto padre como madre, con flexibilidad horaria, teletra-

bajo allí donde sea posible -evidentemente no lo es en todos

los trabajos-, trabajo a tiempo parcial, posibilidad de exce-
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dencias, etc. He puesto aquí unas pocas medidas pero la

enumeración no es exhaustiva. 

¿Quiénes son los actores sociales que pueden influir so-

bre esas medidas, necesarias para potenciar la fecundidad o,

por lo menos, para facilitar que se puedan tener los hijos que

se desee? Pues, en primer lugar, los poderes públicos, con la

implementación de medidas y una redistribución del gasto

social. España, junto con Italia —en Italia también se da la

misma circunstancia que en España: es uno de los países con

la tasa de fecundidad más baja— son los dos países del fur-

gón de cola en cuanto al porcentaje del PIB que se destina a

familia e hijos del gasto social. Bien es verdad que del epí-

grafe de «gasto social» en España, uno de los mayores por-

centajes se lo lleva el desempleo, pero el epígrafe «familia e

hijos» es el que menos recibe. Lo que ocurre es que, claro, tal

vez, hablar ahora de redistribución del gasto social, con la

que está cayendo, pues no sé si es muy oportuno, pero es lo

necesario. Aquí vamos a decir lo que es necesario, otra cosa

es que se lleve a la práctica o no. Los empleadores también

son un actor social que tiene también su papel, con medidas

de conciliación y, sobre todo, modificando la cultura empre-

sarial, eliminando estereotipos sobre hombres y mujeres y sus

responsabilidades y compromiso con la empresa. Todos sa-

bemos cómo se piensa, porque, además, la realidad así lo

muestra, que, ante la disyuntiva de hombre o mujer, muchas

veces se emplea a un hombre porque se piensa que las res-

ponsabilidades familiares o los problemas derivados de las

responsabilidades familiares los va a asumir en mayor medi-

da la mujer que el hombre. Y luego las propias familias, tam-

bién las familias con transformaciones en el ámbito domésti-

co, adoptando modelos más simétricos de reparto de res-

ponsabilidades, porque, además, esto ayudaría a lograr los

objetivos del punto dos. Si esto fuese verdad, también se irí-

an diluyendo o difuminando esos estereotipos donde se pien-

sa que la mujer es la que va a tener que cargar con esas res-
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ponsabilidades, esas excedencias y esa menor implicación

en la empresa.

Como conclusión, yo diría que es necesaria una mayor

concienciación social acerca de la reproducción, como ele-

mento del equilibrio social que atañe a todos; no sólo es una

responsabilidad de los poderes públicos, de los empleadores

o de las familias, sino que abarca a todos y todos tenemos

que colaborar. Y, por supuesto, no sólo compete a la mujer.

Porque una sociedad que envejece y no se renueva se en-

frenta a fortísimos desafíos respecto a la sostenibilidad de su

modelo de bienestar social, así como respecto a su dinamis-

mo y capacidad innovadora. Y aquí lo voy a dejar, ya que des-

pués podremos abundar más en ello, en el coloquio si uste-

des lo desean. 
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ELS REPTES SOCIALS DE L’ENVELLIMENT 

DE LA POBLACIÓ

Guillem López Casasnovas

Doctor en Economia Pública per la Universitat de York

Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra

Barcelona, 10 de juny de 2010

_________________

Molt bona tarda. Gràcies, Josep Maria, pel que has dit. El

més real de tot és que sóc de Ciutadella, sóc de Menorca, i

pensava, si el meu lampista o els meus col·legues advocats

també posessin en el seu currículum totes les coses que han

solucionat a la seva vida, tindrien currículums més llargs que

el meu, perquè, en realitat, el valor afegit del que fan ells —

que són moltes de les coses que jo no sé— crec que té més

valor que les que jo —en particular— faig, que, a més, em di-

verteixen, m’agraden i que formen part del meu fenotip ja de

tota la vida. Vull començar agraint al senyor Masoliver la invi-

tació, a la Mercè que, durant tota aquesta temporada, ha fet

els links necessaris per fer possible la sessió del dia d’avui. La

por escènica, com diria el Valdano quan els equips van al

Bernabéu —això del Círculo Ecuestre, Capítol Espanyol del

Club de Roma—, ha fet que treballés una presentació en Po-

werPoint, que em servirà per si faig un lapsus linguae, al-

menys tenir alguna cosa on agafar-me. Tot i que després he

sabut que, com que publiqueu les intervencions i les presen-

tacions, tot això serà feina feta i no caldrà que la faci més en-

davant. Per tant, me n’alegro d’haver acceptat aquesta con-

ferència.

Tinc un poc de síndrome d’Estocolm amb el que repre-

senta el tema d’avui: l’impacte de l’envelliment a la política
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econòmica social. Hi dedico moltes hores i, a vegades, per-

do perspectiva, per la qual cosa, en el col·loqui, estaré molt

a gust que em feu els comentaris que us semblin adients.

També m’haureu de fer el in dubio pro reo. Si dic algunes co-

ses que us sonen massa contundents, fer la presumpció que,

si les dic, és perquè hi ha coneixement al darrere, tot i que no

tingui temps en l’espai que us ocuparé per desenvolupar-ho.

De fet, això és del que peca més la presentació: de molta

transparència en dades per si de cas; o bé a la presentació

o bé en el col·loqui, cal que afini continguts.

No cal que digui que l’envelliment és un èxit. Acostumo —

és un poc una broma que faig als meus estudiants de la Pom-

peu quan definim l’anàlisi de les polítiques i l’avaluació eco-

nòmica—, a utilitzar la frase del Maurice Chevallier. Els nanos

apunten com si fos un premi Nobel, Maurice Chevallier. Què

va dir Maurice Chevallier de la tercera edat? Home, que no li

encantava però que si mirava les alternatives, no estava gens

malament. I això ho recollim encara per valorar la importància

de l’anàlisi de les politiques. L’envelliment, que és un èxit de

l’estat del benestar —cada dècada del segle XX hem afegit

un any i mig d’esperança de vida—, ho canvia tot. Ho canvia

tot vol dir que canvia des de com la gent genera la renda a

com l’acumula. Més encara, veurem com afecta al tipus d’in-

terès quan bona part dels actius que han acumulat algunes

cohorts de població es liquiden, al final del seu cicle vital. Ate-

sa la concentració dels actius en el moment de la liquidació,

afectarà al tipus d’interès. Ha canviat el balanç entre el con-

sum i l’estalvi, entre els components del consum, l’oci, l’habi-

tatge, els serveis personals, etc., en la composició del con-

sum públic i el consum privat. Aquí, les notícies no són tan

bones pel que fa a l’impacte de l’envelliment, i canvia, també

d’una manera significativa, els equilibris intergeneracionals

de la renda. 

Tot això ho puc il·lustrar amb petits quadres: si aquest és

el perfil normal entre l’edat de l’acumulació de renda, fixem-
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nos que, amb l’envelliment, el consum s’estira al llarg de l’e-

dat. Per tant, tots els processos de desestalvi augmenten a

canvi de tot el que s’ha estalviat, l’estalvi net durant l’etapa

prèvia a la sortida del mercat de treball. Igual són les dades

aquestes sobre com canvien els patrons de consum amb l’e-

dat entre els diferents components. Si hi ha alguna cosa d’a-

quest tipus que generi més interès, amb molt de gust ho trac-

taré al col·loqui. L’equilibri intergeneracional: agafes els in-

gressos, els ajustes en termes reals entre el que són les da-

des del 2001 i del 1981 i veus que l’equilibri intergeneracio-

nal ha variat dramàticament; en termes reals, les cohorts de

la gent jove quasi no han augmentat la seva renda. En canvi,

erràticament, perquè no en tots els grups d’edat igual, veiem

que sí, que hi ha un increment important i, especialment, per

als col·lectius amb major edat. Això té a veure amb el que és

el procés d’acumulació de renda i estalvi, i té a veure també

amb el paper de les pensions. De fet, el que ens diu el tema

de les pensions és que el risc de pobresa segons edat ha bai-

xat de manera important entre els col·lectius de la gent gran

gràcies a les pensions. En canvi, la pobresa ha aparegut d’u-

na manera important, el risc d’entrar en pobresa, per a aquells

col·lectius que podem identificar ja avui, sens dubte, com a

aturats de llarga durada. La idea primera és que l’envelliment

ho ha canviat tot: tenim un 50% menys de joves dels que te-

níem —hem passat de tenir 9 milions a tenir-ne 6— i tenim

molta més gent gran. Per tant, els equilibris del país, fins i tot

de producció de renda i riquesa, han canviat. Així, no ens

hem d’estranyar que temes com l’allargament de l’entrada en

edat de jubilació siguin d’idea comuna.

A part de tot aquest escenari macroeconòmic, també tenim

una cosa més difícil de digerir, que és l’efecte que provoca

l’envelliment en el conjunt de la política social. Aquí, podríem

revisar bastants coses: jo faré alguns flaixos entre el que ha

representat en matèria de sanitat, de pensions i de cura de

dependència. 
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L’impacte és molt important: primer, en els pressupostos

ordinaris, l’automatisme d’algunes prestacions fa, i el seu ca-

ràcter universal, que cada vegada hi hagi més gent elegible

per a aquestes prestacions. Un efecte important és si es vol

mantenir l’equilibri pressupostari, com això generarà un efec-

te de substitució respecte d’altres politiques públiques. El pri-

mer escenari, per tant, és que haurem de posar més diners

atès que hi ha més grups de població elegible a meritar els

drets en aquest conjunt de prestacions. El segon és si tenim

una restricció pressupostària forta i no hi ha capacitat per fi-

nançar exclusivament sobre la base de nous recursos, quin

efecte de substitució generaria respecte d’altres polítiques

públiques que haurien d’esperar. Si això ho financéssim a tra-

vés del deute públic, quin impacte tindria. Això visualitza molt

bé el que és l’impacte de l’endeutament sobre les arques fis-

cals o, si en lloc de fer-ho a través del deute, ho féssim a tra-

vés de la pressió fiscal, mantenint la resta de polítiques sen-

se dèficit públic. És obvi que s’haurà de fer un poquet de ca-

da cosa, però les dades que mostraré donen les dimensions
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dels seus extrems. Si, atès el xoc demogràfic que tenim, el

responem només per la via de l’endeutament, si no ampliem

pressupostos i ho fem per la via de postergar altres polítiques,

si ho fem a través d’un increment de la pressió fiscal, etc. I,

després, altres cosetes que també tenen el seu interès, com

l’abast que tindrà la dependència de les rendes dels nostres

majors exclusivament dels beneficis públics, quin tipus de so-

cietat creem, haurem creat, quan tanta i tanta gent dependrà

de tanta i tanta quantitat del que sigui el pressupost de les

administracions públiques. I, finalment, els impactes en els

equilibris intergeneracionals de benestar, en una situació de

mercat dualitzat que, com sabem, entre —en aquest mo-

ments— els 16 i els 19 anys tenim un 60% d’atur, un 60% d’a-

tur; entre 16 i 24, tot comptat supera el 40 i, per tant, aparei-

xen fenòmens nous en la política social que tenen versió —

per entendre’ns— anglesa, a Liverpool, de la gent que tren-

ca aparadors, i versió francesa —en els banlieues— que cre-

men cotxes, a la vegada que, relativament, tenim un benestar

poc selectiu entre la gent gran, que no està malament, vist el

que està passant amb la resta dels mercats de treball. I aca-

baré parlant sobre la necessitat de generar pactes de proce-

diments per fer sostenible el benestar intergeneracional. Per

tant, no entraré en aquesta dinàmica de pactes d’Estat —que

sona molt bé, però són tan necessaris com infactibles—, sinó

que voldria donar, ni que sigui en el col·loqui, alguns exem-

ples com, ateses les coses que s’han d’afrontar des de la po-

lítica pública per part de sigui qui sigui qui guanyi les prope-

res eleccions, és molt important que en el vel de la ignoràn-

cia, ara, no després de les eleccions, es pactin els procedi-

ments que han de reconduir les polítiques socials. De fet,

aquest és un dels pocs avantatges que tenim en un país tan

polaritzat entre l’oposició i el Govern, i amb la incertesa tan

gran com tenim en aquest moment que no sabem qui aca-

barà governant el país, però sí que sabem que qui sigui que

governi tindrà bastants «marrons» per gestionar, bastants co-
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ses, que només li falta que ho hagi de fer amb la cruesa dels

partits de l’oposició fent politiqueria en la seva contra. 

Bé, a partir d’aquí, tot és ja feina —si se’m permet— el que

representa l’envelliment dintre de la despesa sanitària. Això

ho visualitzen molt bé les dades del que és l’evolució de la

morbiditat hospitalària. Fixem-nos la forma que fa: una forma

que, a més, en els 15 últims anys ha crescut. La morbiditat

de la gent més gran és més alta. Clar, a mesura que aug-

menta l’esperança de vida, la prevalença de la morbiditat d’a-

questes cohorts —que eren les més fràgils, les que abans,

desafortunadament, morien, i ara sobreviuen— necessiten

més tractament. Per tant, la forma de U que fa i com evolu-

ciona en el temps d’una manera bastant important, sobretot,

per a aquest col·lectiu. Igual amb la freqüentació hospitalària:

la freqüentació hospitalària agafa la punta bàsicament en el

tram final de la vida. Això és normal —lenght of life, que diuen

els anglesos— en l’assistència de la fase terminal fins que,

òbviament, en l’èxitus desapareixen, i això entre el 2004 i el

2008 també està pujant. Es veu que ja aquesta distància s’es-

tà incrementant. No és ara que faci l’escenari demogràfic tí-

pic de l’INE, aquest em sembla molt més rellevant, posant a

100 el comptador al 1998 i mirant com evoluciona la població

que més fràgil és. Per tant, qui més pot ser dependent de la

política social, que és la que té més de 80 anys. Aquesta és

la que ha de preocupar, tot i que, normalment, en les pen-

sions ens mirem aquesta i ja causa prou alarma, imagineu-

vos si ens mirem la previsió que surt del mateix INE per a

aquesta categoria de població de 80 anys o més. 

Aquesta fragilitat l’hem intentat resoldre per la part d’as-

sistència de dependència a través del que s’anomena el

«quart pilar», el disseny que es va fer d’aquesta cobertura va

ser un poc Alicia en el país de las maravillas. Ens vam equi-

vocar, es van equivocar totalment. Aquí hi vaig guanyar algu-

na reputació per interpretar les dades sense tan apassiona-

ment com altres van fer en el seu moment, des del Llibre
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blanc, els estudis propis de FEDEA, des del mateix Banc

d’Espanya, van ser molt més crítics sobre el que podia re-

presentar aquesta irrupció de l’assistència de dependència

projectats en una situació de fase àlgida de l’economia, com

si la fase àlgida s’hagués de perpetuar per sempre, cosa que

és un error en totes les planificacions fiscals, ja que s’han de

planxar les puntes i les valls i s’ha de fer un horitzó molt més

estable que el que pugui representar una determinada con-

juntura. I, a partir d’aquí, les equivocacions les notem no tan

sols amb els problemes de tresoreria que puguin tenir les co-

munitats autònomes o les corporacions locals sinó també en

la frustració que genera entre els col·lectius. Això és el finan-

çament total estimat que fa la llei, i les estimacions que fan

diferents, entre altres, cito aquí l’informe Antares,  que ha fet

Júlia Montserrat. Hi ha desviacions que ja veieu que són de

gros calibre, entre els 4.400 i els 7.000 i escaig milions que re-

coneixen, si es compta tot. I aquest és el forat que ens ha ge-

nerat, d’una banda, l’intent de garantir una cobertura d’un

quart pilar de benestar en una situació que, en el meu enten-

dre, es va fer fora de temps econòmic, fora de temps social,

en el meu entendre, es van utilitzar paràmetres i filosofies que

són bastant allunyades de les actuals. Vull dir, no pots, en

aquests moments, penalitzar l’estalvi fent que hi hagi un co-

pagament lligat a patrimoni per al que és la dependència

greu. En tot cas, ho has de fer per a la dependència modera-

da o per a les prestacions no nuclears de la dependència

greu. Ningú ho entén, com ningú entendria en el sector de sa-

lut que, davant una patologia greu, s’exigís un copagament

precisament per la gent que més renda i patrimoni tingui, que

és la gent que, en el seu nucli fonamental, ajuda amb els seus

impostos a sostenir el conjunt del sistema. Això és un exem-

ple de copiar a destemps, fugir dels pressupostos personals,

fugir de la idea de l’assegurament en dependència quan

molts països s’ho estan replantejant: Alemanya, Japó, el Reg-

ne Unit està provant, pilotant ja, el que són els pressupostos
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personals en lloc de fer aquest esmicolament de prestacions

i ajuts, i, fins i tot, ja amb el nou Govern laborista, ja amb l’an-

terior Govern laborista i també amb el nou, em consta que

s’estan plantejant de nou la necessitat de fer un assegura-

ment obligatori per cobrir aquesta dependència. Per tant, la

valoració que es pot fer d’això, la il·lustro amb frases que no

són meves. De fet, n’he agafat algunes d’extremes com la de

Fundación Alternativa, que és una fundació lligada amb els

socialistes, que mostra totes les deficiències de la Llei. Aquest

estudi de la Revista Espanyola de Salut Pública mostra com

l’aplicació del barem que nosaltres fem servir és molt gene-

rosa pel que seria la seva aplicació a països com Alemanya

o França, que tenen més tradició que nosaltres, etc. Amb to-

ta la bona intenció, amb tota la necessitat que suposa, van

fer una cobertura poc pensada pel que feia al seu suport fi-

nancer, i poc selectiva: pensar que el 2011 entrarà la depen-

dència moderada quan tenim la dependència greu encara

mal coberta no deixa de ser un poc un brindis al Sol i una

frustració que, després, quan fas retalls, obligues a generar



141

entre els potencials beneficiaris. Bé, això il·lustra bastant el

que és el resum del que els he dit de paraula, però que intento

quantificar al màxim que puc a partir, per exemple, de les ma-

teixes previsions de la llei, quina era la població que s’esti-

mava que seria dependent i quina ha estat la realitat. Ja

veuen vostès la diferència: en la dependència greu algunes

comunitats autònomes quasi han duplicat l’estimació inicial.

Per què? Perquè la dependència, en algunes comunitats,

s’ha convertit en un succedani per a gent que completava el

que no li arribava del subsidi d’atur i moltes altres misèries de

les quals crec que els economistes no ens hauríem d’ensañar,

no sé com es diu en català, ensañar —i menys de regocijar—,

perquè tot això és bastant cruel que hagis de desinstitucio-

nalitzar un avi, emportar-te’l a casa, reivindicar una prestació

econòmica i, sobre aquesta base, arribar a final de mes. Es-

tem parlant de tragèdies personals.

Tercera qüestió. Hem vist sanitat, hem vist dependència,

ara passem a pensions. Pensions, aquí, això sí que és fàcil, és

mètrica total: les pensions es posen en termes de PIB. Si ho

miren bé, és una descomposició aritmètica, vull dir, és una

identitat comptable: això se’n va amb això, això se’n va amb

això, el nombre de pensions, i ens queda, què? Ens queda

que, a la vista de l’envelliment, la natalitat, la taxa d’ocupa-

ció, comptada la immigració, ràtios de dependència, de pro-

ductivitat, etc., quan tens un xoc amb un element com aquest,

si això t’augmenta un 40%, que són les previsions; per tant, hi

haurà un 40% més de població major de 65 anys respecte a

la potencialment activa. Per mantenir l’equilibri aquí l’has de

compensar amb algun dels altres factors: això són faves

comptades. O ho compenses amb una taxa d’ocupació més

gran —res està a l’horitzó perquè això passi, perquè els càl-

culs fets estan de nou a la fase àlgida; fer créixer més la taxa

d’ocupació serà difícil—, perquè fer-ho a través de la immi-

gració no és solució: és pa per a avui i fam per a demà. Lla-

vors, queden dues possibilitats: o bé restringeixes el nombre
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de pensionistes respecte als que tenien l’expectativa que ho

serien, població major de 65 anys, o bé fem un «xute» de

pensió mitjana lligada a la productivitat, de manera que si la

productivitat no creix, la pensió mitjana no creix. Podríem dir,

de nou, que possiblement serà una combinació de les dues

coses: hi haurà una erosió de la pensió mitjana perquè, de la

manera en què es computarà, s’enduriran les condicions de

càlcul, i possiblement es retardarà també l’entrada en edat

de jubilació. 

Això il·lustra molt bé un comentari que m’estalvio després

sobre el pacte de procediments; si intentes fer un pacte d’Es-

tat o un pacte ni que sigui a la Comissió del Parlament, del

Pacte de Toledo, on es visualitzen clarament els perdedors

d’aquestes polítiques, és molt golós que els perdedors es mo-

bilitzin i, amb la conxorxa més o menys afortunada dels par-

tits de l’oposició, es carreguin la mesura. Pactar un procedi-

ment seria que, en lloc de dir els de 65 es jubilaran als 67, es

podria establir una normativa que digués: una persona que ha

estat en stand-by a disposició del mercat de treball 45 anys,

aquesta persona s’ha de poder jubilar independentment de

l’edat que tingui. Per què, això? Perquè sabem que la gent no

entra en el mercat de treball a la mateixa edat i que l’entrada

en el mercat de treball està molt lligada a l’educació, i, per

tant, a la capacitat futura de guanyar renda. I també sabem

que l’esperança de vida en el moment de la jubilació té gra-

dient social, l’esperança de vida és més alta per a les perso-

nes que tenen més educació i més renda. Des del meu per-

fil, més per l’educació que per la renda: si jo he entrat en el

mercat de treball amb 23 anys, que és la meva realitat des-

prés de fer tant de periple d’estudi que el Josep Maria feia

broma, doncs, està bé que em jubilin als 68, però si un ha tin-

gut la desgràcia, ja no des d’ara sinó des d’abans, quan en-

traven amb 14 anys, de treballar 45 anys i en té 59, està més

que amortitzat, entre altres coses perquè en el moment que el

jubilin, amb 59 anys, la seva esperança de vida molt difícil-
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ment superarà els 74, que són 15 anys que serà —si fa no fa

i amb un poc de sort— els 15 o 20 que tindré jo quan em ju-

bilin als 68 i pugui viure fins als 83. Per tant, pactar el proce-

diment és molt més net, té molta més capacitat de generar

acord que no identificar perdedors amb mesures concretes,

que, tal com està la situació política, generen sempre una

hostilitat manifesta. Pensar que ho arreglarem a través de la

productivitat estaria bé, que Espanya fes un salt cap enda-

vant, però fixem-nos que, des del 95, això és encefalograma

pla. La productivitat conjunta i les hores de treball estan per

sota i no per sobre.

Bé, a partir d’aquí, ara tinc només dades que dona la web

d’on les he assolides. Llavors, em dedicaré només a donar

algunes conseqüències de l’anàlisi de dades. Espanya el

2040 doblarà el pes dels majors de 60 anys dintre de la po-

blació total. Es considera 60 anys perquè és una edat més

propera a la que, en aquests moments, és la de jubilació que

la dels 65. Sense canvis a les polítiques, els lliscaments, els

arrossegaments de les polítiques actuals que són de caràc-

ter universal i meritades a través de lleis: per exemple, per a

lleis orgàniques com les de la Seguretat Social, el pes de la

despesa pública que té com a orientació aquest col·lectiu de

persones que estan fora del mercat de treball, passaria del

12,6% al 33% del PIB. En grans trets, tenim que el total de la

despesa pública d’Espanya en termes de PIB està entre el

40% i el 42%. Aquests 12,6 punts són, en aquests moments,

un poc menys d’una tercera part del conjunt de la despesa

pública. Són fàcils de comptar perquè aquí tens 9 punts de la

Seguretat Social, que és el que pesa a les pensions, tens mig

punt de la dependència, que bàsicament també va a les per-

sones grans —tot i que no només a les persones grans—, i

després tens la part de la despesa sanitària que va per la via

de la universalitat a les cohorts de més edat, que es calcula

que és aproximadament la meitat. Si en despesa sanitària pú-

blica tenim un 6,4, doncs el 3,2; sumes tot això i et dóna el



144

12,6. El lliscament: el xoc que té aquest creixement de po-

blació amb la despesa si fem lliscar el que tenim de cara al

futur, fixeu-vos, multiplica per 2 i mig la presència d’aquest

col·lectiu en el PIB. En l’escenari d’igual despesa pública to-

tal, per tant, no incrementem la despesa, sinó que el que fem

és desplaçar altres polítiques que ara s’estan fent, actuals o

pendents, per a aquests altres col·lectius que no són els ma-

jors, passarien de representar el 68% a només un 28%: això

és l’efecte que diuen els anglesos crowding out, expulsió d’al-

tres polítiques que poden esperar. Quines polítiques poden

esperar? Les d’infraestructura, les de formació de capital hu-

mà: aquestes idees que tenen moltes polítiques que no ve

d’un any, ja ho farem l’any que ve... En canvi, les pensions no

poden esperar, l’accés als serveis universals, a les UCI, tam-

poc. Si volem evitar l’efecte substitució, volem que altres

col·lectius no pateixin, la pressió fiscal hauria de passar del

38,2, que és el pes actual, al 57,2. Per tant, hauria d’incre-

mentar un 50%, que seria ja a nivells dels països nòrdics, no

tenint les prestacions dels països nòrdics, sinó tenint les pres-

tacions que nosaltres tenim ara, però esteses a més gent. Ai-

xò ha de quedar clar: no hi ha millora qualitativa sinó simple-

ment extensió quantitativa. Si ho féssim a través de generació

de deute, el càlcul és que el 2029 entraríem ja en l’anomena’t

efecte «bola de neu», que és quan el pes del deute públic

supera el 150% del PIB, i no es té capacitat amb l’endeuta-

ment de fer front als costos financers del mateix deute. I des-

prés, això que els comentava, altres aspectes: les nostres per-

sones grans tindrien les seves rendes en un 68% dependents

de la despesa social, netes d’impostos, i la retribució de les

classes passives fins i tot superarien la dels actius ocupats

que, després de les rendes que obtenen del mercat de tre-

ball, netes d’impostos i cotitzacions, tindrien unes rendes com

a actius inferiors a les passives.

Per tant, desafortunadament, les pensions privades no són

encara coixí. Al ritme actual, el complement de la pensió pri-
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vada tindria un efecte compensatori de pràcticament només

2 punts del PIB, una tercera part del que suposa en aquests

moments al Regne Unit o Canadà i que continua essent el

gran matalàs de suport en aquesta disglòssia que es pro-

dueix entre la gent jove i la gent gran, el que els joves no es

puguin emancipar: el 40% dels nostres majors continuen vi-

vint amb els seus fills adults. Així, no sé qui condemna a qui:

el que no es pot emancipar o el pare que ha d’aguantar la

nora o el fill polític. A diferència del que passa en altres paï-

sos nòrdics. Això són les gràfiques, ja acabo, amb algunes

propostes que crec que il·lustro el que és bona part del que

els he comentat col·loquialment. Llavors, per què la gestió

d’aquest «marró» és força complexa? Perquè es produeix en

un context en què la pressió fiscal té fortes dificultats per créi-

xer. Aquí, m’agradaria que se m’interpretés bé, perquè quan

un compara, diu: «Home! Si la pressió fiscal a Espanya en

termes de nivell és inferior a la d’alguns països del nostre en-

torn!». Això, en realitat, és una veritat a mitges perquè el que

entra a l’escandall de costos de la competitivitat d’una em-

presa no és el nivell sinó el ritme de creixement de la pressió

fiscal, que és la capacitat d’encaixar en preus el que és la pu-

ja d’impostos. I Espanya, dintre dels països de l’OCDE, en els

10 últims anys ha estat el país on més creixement de pressió

fiscal ha tingut, tot i que el nivell continua fins i tot quelcom per

sota de la mitjana, però la capacitat d’encaix a la competitivi-

tat la dóna la taxa de creixement i no l’estàtica comparativa.

En segon lloc, vivim en sistemes fiscals que se’n diuen duals.

Un sistema fiscal dual vol dir que, tendencialment, o sigui, en

el marge, guanya pes la imposició indirecta respecte de la di-

recta, i, dintre de la directa, les rendes del treball tenen un

tracte menys favorable que les rendes del capital. Per què ai-

xò? Perquè en un món global, les rendes del capital són molt

deslocalitzables. Per tant, s’ha d’anar molt alerta. De fet, els

que tenen sistemes fiscals duals, en primer lloc, són els paï-

sos nòrdics, que són els que tenien unions duaneres primer
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fins i tot que la Unió Europea, i aquests països es van acos-

tumar a fer quasi tota la redistribució per la banda de la des-

pesa, de manera que no s’esperés gaire de la redistribució

per la banda dels ingressos. Pel qual si Espanya, com

aquests països, com tots els països del nostre entorn, juga a

fiscalitat dual, que vol dir rendes i guanys de capital a tipus

únic del 18, del 19, del 20%, mentre que les rendes del treball

estan en el 43 o en el 45%, o tenint en compte que fer créixer

la fiscalitat indirecta —com que la gent la visualitza menys—

és més fàcil que fer créixer la fiscalitat directa —què us he de

dir del mes de juny que és el mes que ens toca omplir els im-

presos—, doncs, estem en una deriva fiscal tendencialment

regressiva, que vol dir afegir més diners al pressupost per

continuar fent el mateix que abans. Això, no garanteix cap

progressivitat per la banda de la despesa i sí, en canvi, tenim

certesa de regressivitat per la banda dels ingressos. Per tant,

si sabem que la tendència és a la regressivitat en el finança-

ment, necessitem una millora en la manera en què gastem.

Així, la idea universal és interessant per als polítics: quedar bé

amb tothom. «Todo para todos». Però la universalitat, en ser

menys selectiva, es dirigeix menys al que més ho necessita i,

per tant, té més potencial regressiu, té menys potencial re-

distributiu. No sé si m’he expressat amb prou claredat, però

la idea és que, amb les circumstàncies pressupostàries ac-

tuals, hauríem de mantenir la universalitat en el sentit que to-

thom és elegible: si tu tens una circumstància com la que pre-

veu la Llei, tens dret a, però no tothom és elegit, no en qual-

sevol circumstància tens dret a. Aquesta és la diferència, to-

thom és elegible, però no tothom és elegit. Les polítiques han

de ser molt més orientades als col·lectius, això que diuen els

anglesos target oriented, tailor made. Ajustant, no només par-

cel·lant. Vagi vostè a Ciutadania que li donaran alguna cosa,

vagi vostè a Secretaria d’Immigració que li donaran alguna

cosa més, a Habitatge, etc. Si no, considerant el conjunt de

manera que les proves de mitjans i de necessitats ens ga-
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ranteixin en millor mesura que la despesa és progressiva.

Llavors, per acabar, hem de repensar-nos algunes de les

velles coses que estàvem fent. Si volem, efectivament, tenir

una política social que estigui adequada al nou temps, i això

ens obliga —que és l’últim que els volia comentar— a buscar

unes millors garanties del benestar intergeneracional, això

ens ho dóna la teoria, la teoria econòmica, a través de l’ano-

menada regla de Musgrave que ja la formula el 86, que es-

tableix que, al llarg del temps, entre actius i passius, treba-

lladors i pensionistes, la ràtio entre les seves posicions rela-

tives s’ha de mantenir de manera estable entre el que són

les seves contribucions i els seus beneficis. Respecte a què?

En els ingressos dels actius nets de la imposició, respecte

de la dels jubilats dels passius nets d’imposició i en totes les

prestacions socials adequades, de manera que quan tens

un xoc exogen, de fora, com pot ser un envelliment demo-

gràfic, això no vagi exclusivament sobre les espatlles dels

actius, sinó que es comparteixi amb els passius. I, deixi’m

dir-los també que al revés: si tinguéssim un xoc de producti-

vitat, els passius també se n’haurien de beneficiar, perquè

en aquests moments màxim del que es beneficien és de la in-

dexació de l’IPC, però no de la productivitat. El creixement de

la renda d’un país és l’IPC i la productivitat, en aquests mo-

ments, en els moments d’actualització de rendes que hem

tingut, el que se’ls fa és l’ajust per la capacitat adquisitiva,

però no se’ls fa partícips del guany de productivitat. Per tant,

el que dic aquí de la ràtio, ha de ser en positiu i en negatiu,

tant si vénen mal dades com si la dicha és bona. Per tant,

per fer això, pactar procediments, tenim tasques pendents

de redefinició de les polítiques públiques que, home, estaria

bé que es fessin amb pactes d’Estat, de continguts, trans-

parents, això que deia sense amagar,  sinó dient les coses

pel seu nom. Però al desenvolupament democràtic de la nos-

tra societat sembla que la transparència li fa mal als ulls i,

per tant, s’han de buscar coses un poc més subliminars. Re-
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cordem, si no, el que van suposar els escenaris de conver-

gència de Maastricht: si cada partit hagués de buscar la

complicitat en el seu moment per disciplinar les pròpies fi-

nances públiques, encara estaríem discutint el tema del dè-

ficit. Els partits van acceptar que vingués algú de fora i ens

digués el que havíem de fer, i això ens ho va dir Maastricht

amb els escenaris de consolidació fiscal: igual, un poquet,

com ens ho han hagut de dir ara, ja sigui del Directori prus-

sià aquest famós o des de la Casa Blanca. Per tant, proce-

diments, regles, majories reforçades per a totes aquelles co-

ses que són importants. Zones made in Spain, els americans

ho fan per a les seves major rules, per a les seves regles prin-

cipals, que és exigir un plus que afavoreixi el consentiment.

Llavors, amb la garantia de què? Que, quan tens aquest con-

sentiment, l’altra part —com que la causa és justa— sap que

en la mesura en què aquell govern segueixi el procés ade-

quat, d’aquesta batalla no se li farà la guerra. Per tant, en un

vel de la ignorància com el que estem, això són exemples

del que tenia al cap de com es pot fer per pactar procedi-

ments en cadascuna de les diferents àrees analitzades: en

pensions, en sanitat, en les prestacions sanitàries de mane-

ra important... Els anglesos ja ho fan: tenen un Institut Na-

cional d’Excel·lència Clínica que els ordena les prestacions,

i els partits estan d’acord a «agencialitzar» que ho faci un

institut i que no es faci des de les direccions generals de po-

lítica sanitària de cada govern en qüestió, perquè tingui una

base tècnica més robusta i no sigui una arma llancívola de

debat politiquer de si entra, si no entra, etc. No inventem res,

no és made in Spain, són coses que es poden copiar. I són

tan similars com la que en temes complicats, com és la polí-

tica econòmica o la política financera en aquest país, tin-

guem una tradició d’allunyar-la dels partits politics, de les llui-

tes diàries i que tinguem, per exemple, un Banc d’Espanya

que pugui, amb independència, dir el que pensa i establir

les normes que creu millors per al conjunt de la ciutadania.
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Per tant, afavoriria aquest tipus «d’agencialització» per al

sosteniment del benestar generacional, perquè el futur de la

nostra despesa social necessita bastant de seny. 

I ja està. Moltes gràcies! 
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_________________

Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra invitació a

aquesta prestigiosa institució. És un gran honor. 

Hablar cabalmente del asunto que hoy nos reúne podría

llevarnos fácilmente un año o, cuando menos, un semestre.

Por eso la primera y gran dificultad es decidir qué se puede

decir en 25 minutos. Una posibilidad razonable es articular

esta presentación, que será un tanto informativa, en torno a

unas cuantas preguntas básicas, elementales, para tratar de

abarcar así, siquiera sea someramente, las principales face-

tas del fenómeno. Muchísimas cosas de interés quedarán sin

duda en el tintero, pero confío en que la conversación poste-

rior rescate algunas de ellas. Las preguntas básicas autofor-

muladas son: ¿Cuántos?, ¿por qué no más?, ¿de dónde a

dónde?, ¿qué tipos y formas principales de migración exis-

ten en nuestros días?, ¿qué consecuencias producen?, y

¿qué políticas principales se dirigen a tratar de influir en los

flujos migratorios y en sus consecuencias?

La primera pregunta, obligada en un fenómeno en el que

las magnitudes son relevantes, es: ¿cuántos son los migran-
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tes en nuestros días? Medir las migraciones es siempre muy

difícil. Podría decirse que con las estadísticas relativas a las

migraciones ocurre como con los semáforos en Nápoles: que

tienen sólo valor indicativo. Hacerlo para el conjunto del pla-

neta desafía cualquier posibilidad razonable. Hay una institu-

ción que lo intenta, la División de Población de las Naciones

Unidas, que cada cierto número de años ofrece una cifra, que

luego es manejada abundantemente por comentaristas, in-

vestigadores y divulgadores. La última cifra que la División de

Población de Naciones Unidas nos ha ofrecido estima en 214

millones el número de personas que viven en un país dife-

rente del suyo, diferente ya sea por nacionalidad o por lugar

de nacimiento. Por supuesto, es una cifra que hay que tomar

con un grano de sal y que sugiere simplemente un orden de

magnitud. De ser cierta, equivaldría a algo próximo al 3% de

la población mundial, y ello da pie a considerarla un número

muy reducido. Que en un mundo en el que las disparidades

de todo orden son tan abismales como en el nuestro sólo tres

de cada cien personas vivan en un país diferente al suyo pa-

rece una cifra exigua. 

Para entenderla cabe empezar por preguntarse por qué

emigran las gentes. La respuesta es que lo hacen por múlti-

ples razones, pero, tratando de sintetizar y de condensar las

principales causas, algunos organismos internacionales ha-

blan de las tres d: disparidades, demografía y democracia.

En primer lugar, disparidades económicas en renta y bienes-

tar. No cabe duda de que la inmensa mayor parte de los mi-

grantes tratan de mejorar materialmente sus vidas y una pro-

porción muy elevada de ellos emigran para conseguir un em-

pleo, para conseguir un empleo mejor que el que tenían, o

para conseguir mejor salario, mayor seguridad económica,

mayor futuro, etc. Ello es muy cierto, aunque no implica que

haya una relación mecánica entre la magnitud de las dispari-

dades económicas y el volumen de los flujos migratorios. En

segundo lugar, democracia, o más bien falta de ella: una pro-
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porción importante de los migrantes salen de sus países hu-

yendo de la opresión, de la vulneración de los derechos hu-

manos, de persecuciones. Y, en tercer lugar, demografía: las

disparidades demográficas entre países son también nota-

bles, de gran magnitud. En la mayoría de los países de ori-

gen, las poblaciones son jóvenes, esto es, hay una plétora de

jóvenes en los grupos centrales de la pirámide de población.

Por lo general, estos países encuentran grandes dificultades

para proporcionar empleo, y más aún  empleo digno, al alu-

vión de jóvenes que cada año trata de entrar en el mercado

de trabajo, y no es de extrañar que muchos de ellos busquen

solución, en forma de mejores horizontes, en la emigración.

En todo caso, tampoco hay mecanicismo alguno en esta re-

lación. Por otra parte, muchos, si no la mayoría, de los países

receptores de inmigración tienen poblaciones envejecidas y

experimentan crecientes escaseces laborales, que van a ir

en aumento, y piensan que la inmigración puede corregir par-

cialmente los desequilibrios generados en la estructura por

edades de la población por la baja fecundidad y por la pro-

gresiva longevidad. Pero hay que añadir una cuarta sigla, en

este caso no una d, sino una r: las redes migratorias. Muchí-

simos migrantes emigran porque antes lo hicieron parientes,

paisanos, coterráneos que sirven de cabeza de puente. Las

redes no explican el inicio de los flujos migratorios, pero sí su

perpetuación. 

Cabe preguntarse por qué no son más los migrantes, por

qué en un mundo tan desigual como el que vivimos sólo tres

de cada cien habitantes, grosso modo, viven en un país dife-

rente del suyo, a pesar de que en nuestros días las condicio-

nes para que los flujos migratorios fueran más cuantiosos

existen,  seguramente, en mayor medida que en ningún otro

momento del pasado. Las disparidades económicas entre los

países más pobres y los más ricos son del orden de 1 a 50, y

no han variado mucho; o, si han variado, han tendido a agra-

varse. Entre países intermedios y países altamente desarro-
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llados, las diferencias pueden ser del orden de 1 a 20. De mo-

do que existen motivos más que sobrados para que emigra-

sen muchas más personas de las que lo hacen. Además, los

transportes facilitan en mucha menor medida que antes los

desplazamientos, y la información circula muchísimo más que

en el pasado. La respuesta a ¿por qué no lo hacen?, o ¿por

qué los flujos no son mucho mayores de lo que son?, es sen-

cilla: porque para emigrar no basta con querer hacerlo, ni con

reunir las condiciones que convierten a uno objetivamente en

candidato a la emigración; hace falta poder hacerlo. Y emi-

grar, para la mayoría de los habitantes del mundo, es muy di-

fícil, si no imposible, porque no consiguen los necesarios per-

misos y  carecen de los recursos necesarios para superar las

barreras, erigidas cada vez más por las políticas restrictivas

de los países receptores, que restringen fuertemente la mo-

vilidad de las personas. Hace cien años vivíamos —o vivían

nuestros antepasados— en un régimen de libre circulación:

no existían prácticamente pasaportes ni visados, y la gran

mayoría de los que conseguían llegar a un destino eran bien-

venidos. De la libre circulación hemos pasado a las fronteras
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cerradas o semi-cerradas, al restriccionismo como norma: to-

dos los países receptores controlan y restringen los flujos mi-

gratorios, erigiendo barreras que, para la mayoría de los ha-

bitantes del mundo, son muy difíciles, si no imposibles, de su-

perar. 

¿De dónde a dónde van los migrantes? La respuesta es fá-

cil: de todas partes a todas partes, y ello porque las migra-

ciones internacionales se han globalizado, en el curso de la

segunda mitad del siglo XX y en los años que llevamos del

siglo XXI. Pero no siempre ha sido así. Hace cien años, el or-

den migratorio internacional era un orden bipolar, fundamen-

talmente atlántico: nueve de cada diez migrantes internacio-

nales eran europeos, y se establecían en cinco grandes paí-

ses receptores: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y

Australia. Hoy en día, para dar cuenta de una proporción

equivalente de los flujos de entrada, hay que pensar en una

cuarentena de países, la mayoría de ellos en Europa, Norte-

américa, el Golfo Pérsico y la región Asia-Pacífico. Y el nú-

mero de los países de origen se ha multiplicado aún más. Eu-

ropa ya no es, claro está, el continente emigrante por anto-

nomasia, sino que los flujos se originan en un centenar largo

de países de Asia, África, América Latina y Europa del Este.

Esto implica que las migraciones internacionales se han glo-

balizado, y ello constituye otro de los rasgos distintivos y más

influyentes y novedosos de nuestro tiempo. El escenario en

el que se desenvuelven las migraciones internacionales es el

planeta entero. 

Tal vez algunos de ustedes, o todos, recuerden un llamati-

vo episodio que tuvo lugar hace ocho o nueve años, prota-

gonizado por un barco decrépito, poco apto para la navega-

ción, que se llamaba el Marine I. En su última singladura pa-

rece que había partido de algún puerto de un país de África

occidental  y trataba de alcanzar las costas de Canarias

cuando estuvo a punto de naufragar navegando cerca de las

costas de Senegal. Ante ese inminente riesgo, hizo una lla-
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mada de socorro que fue atendida por patrulleras españolas

que vigilaban los accesos a Canarias. Siguiendo la llamada

‘ley del mar’, las naves españolas socorrieron al Marine I  y lo

llevaron al puerto más cercano, que era el de Nouadhibou,

en Mauritania. Lo que convierte a ese barco en interesante

para lo que aquí nos ocupa es que iba habitado —en condi-

ciones penosas y de hacinamiento extremo— por unos qui-

nientos pasajeros, en su mayoría indios, paquistaníes, ban-

gladesíes y nepalíes, que habían partido hacía no menos de

un año de sus casas y, tras un larguísimo periplo por gran

parte de Asia y África, habían llegado a la costa occidental de

ésta para desde allí intentar llegar a las Canarias, esto es, a

Europa. Las complicaciones que siguieron a ese rescate re-

sultan inenarrables, hasta el punto de que todavía hoy cole-

an. En efecto, todavía hay personas participantes en ese trá-

fico que están esperando ser recolocadas por un gobierno, el

español, que en principio no tenía ninguna responsabilidad

legal en ello. El suceso ilustra las complejidades que reviste

la gestión de los flujos migratorios en nuestros días, así como

la extraordinaria proliferación de rutas migratorias. Hace cien

años, si hubiéramos pedido a un cartógrafo que representa-

se gráficamente las migraciones internacionales en el mapa-

mundi, seguramente habría trazado una flecha muy gruesa

(el grosor de las flechas es proporcional al volumen de los flu-

jos) que partía de Europa y desembocaba en los nuevos mun-

dos. Hoy en día, un ejercicio equivalente daría lugar a una in-

escrutable maraña de líneas finas que conectan práctica-

mente todos los puntos del planeta entre sí. 

En todo caso, pueden reconocerse cuatro grandes focos

de atracción, cuatro grandes centros de gravedad, que se co-

rresponden con otras tantas regiones ricas: Norteamérica, Eu-

ropa occidental, los ricos países exportadores de petróleo del

Golfo Pérsico, y la cubeta occidental del Pacífico en torno a

Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Sin-

gapur, los tigres industriales e incluido Malasia y Tailandia. Es-
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to significa que, como decíamos antes, las migraciones inter-

nacionales se han globalizado; o, mejor dicho, están todavía

en proceso de globalización. La globalización económica es-

tá contribuyendo a ello, pero más aún lo hacen otras facetas

de la globalización, como la globalización de los transportes,

que permite desplazarse, en ausencia de obstáculos, de cual-

quier punto del planeta a cualquier otro, quizás en 24 horas; y,

más aún, la globalización de las comunicaciones y de la in-

formación, que, entre otras cosas, han creado una conciencia

planetaria que permite que los habitantes de Nepal, de Bolivia

o de Burundi puedan concebir la posibilidad de emigrar a Ita-

lia o a España o a algún otro lugar, puedan tener información

al respecto y puedan, al menos, saber qué tendrían que hacer

para conseguirlo. Pero, a diferencia de otros episodios de la

globalización, en los que ésta se ha producido por procesos

de liberalización, de supresión de barreras y  obstáculos, la

globalización migratoria se está produciendo a pesar de la

erección y de la multiplicación de nuevas barreras. Creando

un término no reconocido por las reales academias podríamos

decir que es una globalización fronterizada, una globalización

erizada de fronteras. Y tan importante es el sustantivo globa-

lización como el adjetivo fronterizada. 

Esta fronterización influye sobre los principales tipos y for-

mas de emigración que se producen en nuestros días: hace

cien años, casi todas las migraciones eran de establecimien-

to: aunque hubiera quienes regresaban, en principio se su-

ponía que los migrantes, además de trabajadores, eran tam-

bién pobladores y que iban a establecerse, en Norteamérica,

en Argentina, en Australia, en Brasil, en los distintos países

receptores. Hoy en día, esas migraciones de establecimien-

to están en declive. Asistimos a su crepúsculo, porque la ma-

yor parte de los países receptores del mundo son reticentes

a aceptar las migraciones permanentes, sobre todo si son de

trabajadores no altamente cualificados. Sólo los países clási-

cos de migración, herederos de la era clásica de las grandes
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migraciones --Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Ze-

landa--, mantienen la migración de establecimiento y acep-

tan a los migrantes para quedarse desde el primer día, y les

dan una carta verde o documento equivalente que les da de-

recho a permanecer. Otros tipos de migraciones han ido ad-

quiriendo creciente importancia. Uno de ellos es la migración

familiar o por reagrupación familiar: otro, las migraciones hu-

manitarias por asilo o refugio, unas y otras basadas en títulos

habilitantes, en derechos que, antes de mediados del siglo

XX, no eran reconocidos. Ahora sí lo son y obligan a los paí-

ses receptores, muchas veces en contra de su voluntad, a

aceptar a personas extranjeras, venidas de fuera. El cuarto

tipo de flujo importante en nuestros días es el constituido por

las migraciones irregulares, las que se producen contra la re-

glamentación de los países, sin los documentos requeridos;

y la quinta —aunque por importancia estaría en un nivel su-

perior— son las laborales. Estas últimas son muy importan-

tes, mayoritarias en algunas partes del mundo, como la re-

gión del Golfo Pérsico y otras en Asia, bajo la modalidad co-

nocida como contract labor. Implican a trabajadores contra-

tados por períodos de tiempo muy cortos, normalmente no

superiores a dos años, y con una dotación de derechos ver-

daderamente exigua. Alguien ha hablado de la dictadura del

contrato: los únicos derechos que existen son los estipulados

en el contrato, y la temporalidad se ejecuta con todo rigor. 

En la migración laboral, cada vez se distingue más la de

profesionales y trabajadores altamente cualificados, que es

generalmente deseada y buscada por los países receptores.

Puede decirse que hay una feroz competencia internacional

por atraerse a los que se conocen como the best and the

brightest —los mejores y los más listos—, junto con un re-

chazo fuerte a la admisión de trabajadores menos cualifica-

dos, aunque también sean necesarios. 

¿Qué consecuencias producen las migraciones? Intentar

sintetizarlo en los pocos minutos que me quedan es insensa-
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to, pero trataré de hacerlo. Desde luego, hay que distinguir

las que recaen sobre los países de origen de las que se pro-

ducen en los países receptores. Para los países de origen,

tradicionalmente, la principal consecuencia ventajosa era la

función de válvula despresurizadora, de exportación de ex-

cedentes demográficos y laborales. Ello fue absolutamente

vital para Europa en la segunda mitad del siglo XIX y a prin-

cipios del siglo XX. En ese tiempo Europa exportó un tercio de

su crecimiento demográfico a los nuevos mundos, y ello ali-

vió las presiones sobre el mercado de trabajo, redujo el des-

empleo y ahorró tensiones sociales. Hoy en día, por la relati-

va exigüidad de las cifras para la mayor parte de los países

de origen, y por su fuerte crecimiento demográfico, la emi-

gración internacional apenas cumple esa función, excepto en

países muy pequeños. El impacto más importante para los

países de origen en nuestros días son las remesas de aho-

rros que los emigrantes envían a sus familiares. Se discute

acerca de sus impactos, acerca de la virtualidad de las re-

mesas para contribuir al desarrollo, pero, en todo caso, con-

tribuyen a aliviar la pobreza. Son objeto de creciente atención

por parte del Banco Mundial, de la OCDE, de las instituciones

internacionales: no es de extrañar que ante la escasez de pa-

lancas para el desarrollo  una que aparece como relativa-

mente fácil resulte muy cotizada. Otro efecto clásico es el lla-

mado brain drain: la fuga de cerebros, la pérdida de capital

humano, de cualificación, que experimentan países en vías

de desarrollo. Hay una fuerte discusión acerca de los efectos

de esta salida de profesionales y de trabajadores cualifica-

dos, y a la expresión brain drain se contrapone la expresión

brain gain. No faltan quienes, intentando mediar, hablan de

brain circulation —circulación de cerebros—. Ello alude tam-

bién atiende a otro efecto posible: los efectos beneficiosos

que producen las llamadas diásporas en forma de transfe-

rencia de conocimientos, de conexiones, de destrezas y de

técnicas. En todo caso, y en síntesis, no está claro que las
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migraciones contribuyan al desarrollo de los países de ori-

gen, aunque hay una búsqueda desesperada de fórmulas

por parte de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros

organismos internacionales para que así ocurra, para buscar

lo que llaman estrategias win-win, estrategias con las que ga-

nen los países de origen y los de destino. 

Para los países receptores, el primer impacto es demo-

gráfico: la inmigración produce —demográficamente hablan-

do— consecuencias benéficas pero, por lo general, de al-

cance limitado. Contribuye modestamente a rejuvenecer la

estructura demográfica, la estructura por edades de la po-

blación, pero en una medida insuficiente para corregir los

desequilibrios producidos por la baja fecundidad, para ra-

lentizar significativamente el envejecimiento y, desde luego,

dicho crudamente, para financiar las pensiones, para conse-

guir la solvencia de los sistemas de pensiones.

Desde el punto de vista laboral, la inmigración es cada vez

más imprescindible: los países desarrollados producen insu-

ficientes profesionales y trabajadores altamente cualificados,

sobre todo en terrenos como la informática, las tecnologías

de la comunicación, la medicina o la salud, la ingeniería y al-

gunos otros. En términos de conjunto, agregados, los impac-

tos económicos son difíciles de calibrar y de estimar: Es difí-

cil generalizar al respecto, porque las estimaciones frecuen-

temente están muy afectadas, sesgadas, por el punto de vis-

ta de quién las hace. En general podría decirse que tienden

a ser positivas, pero ello depende de muchas variables, del

perfil socio-demográfico de la población inmigrada en cada

caso, y de varias cosas más.

Las consecuencias más importantes, y ya me acerco al fi-

nal, son sociales o, si se permite otro neologismo —en este

caso es un anglicismo—, societales, o consecuencias para

la sociedad, y éstas son verdaderamente notables. La prin-

cipal consecuencia es el aumento de la diversidad, de la di-

versidad humana. Un autor ha acuñado un término —la su-
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per-diversidad— para distinguir el grado de diversidad hu-

mana de las sociedades receptoras en nuestros días de la

existente en cualquier momento anterior. La extraordinaria

heterogeneidad de orígenes en los flujos migratorios se tras-

lada a la sociedad receptora y convierte a éstas en multicul-

turales y pluriétnicas, en una magnitud y a una velocidad to-

talmente desconocidas hasta bien entrada la segunda mitad

del siglo XX. Por dar un par de ejemplos, en Toronto, la ma-

yor ciudad de Canadá, el 45% de los habitantes han nacido

fuera de Canadá, y si añadimos los que han nacido en Ca-

nadá hijos de un padre o una madre venidos de fuera, la pro-

porción se eleva al 75%. Hay ciudades en Norteamérica que

tienen que ofrecer programas de enseñanza primaria en más

de cien lenguas diferentes. Hace no mucho un ministro bri-

tánico, en una campaña electoral anterior a la última, en los

mítines celebraba que «a la caída de la tarde, en Londres,

cuando las familias se reúnen a cenar, se hablan más de 300

lenguas diferentes». Ésta es una transformación inexorable,

muy avanzada ya en muchos países, en curso avanzado en

otros, inscrita en los genes de las sociedades industriales y

postindustriales. Esta multiculturalidad, esta extraordinaria

diversidad, constituye una verdadera transformación históri-

ca que no carece de virtudes. Si hubiera tiempo, podríamos

enumerar algunas. Pero también es vivida con angustia, con

ansiedad, por muchos, generando temores identitarios que

frecuentemente disparan reacciones defensivas, altamente

visibles en una docena de países europeos, que sería im-

prudente minusvalorar.

Finalmente, me quedarían las políticas. No sé si me que-

dan tres o cinco minutos para ello. Cada vez hay más políti-

cas dirigidas a la gestión de la inmigración, esto es, políticas

que tratan de influir sobre los flujos, sobre el volumen y com-

posición de los flujos y sobre sus consecuencias. Hasta ha-

ce unas pocas décadas no existían políticas de inmigración.

Ahora hay una panoplia considerable, una amplísima gama
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en la mayoría de los países receptores, y cada vez adquieren

un grado de prioridad más elevado. Hay muchos tipos de po-

líticas de inmigración. Mencionaré fundamentalmente tres. El

primero —que pasa desapercibido muchas veces— son las

políticas de admisión, las políticas que tratan de llevar a la

práctica los deseos de cada estado en relación a los habi-

tantes del resto del mundo: a quiénes quieren dejar entrar,

con qué exigencias, con qué requisitos, con qué condicio-

nes, por cuánto tiempo, y a quiénes no. Y, en ellas, podemos

distinguir tres grandes modelos. El primero, antes he aludido

a ello, es el constituido por cuatro  clásicos países de inmi-

gración: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelan-

da, que siguen todavía practicando, hasta cierto punto y con

modificaciones, las políticas que rigieron en el mundo duran-

te el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Ello implica la

determinación cada año de un número, de un objetivo numé-

rico bastante importante: cada año Estados Unidos declara

que va a admitir un millón o un millón cien mil de nuevos in-

migrantes, Canadá declara que quiere admitir en torno a un

cuarto de millón, y así sucesivamente. Esto traduce una aper-

tura a la recepción de inmigrantes. Estos países aceptan que

se produzca inmigración, entienden que es un hecho natural

que está en sus genes. Son sociedades genéticamente re-

ceptoras de inmigrantes. Además, la mayoría de ellos son ad-

mitidos para permanecer, con permiso de residencia perma-

nente desde el primer día, y, por lo general, con algunas ex-

cepciones, no son admitidos para cubrir puestos de trabajo

específicos vacantes en el mercado de trabajo, sino como

personas, que naturalmente van a tener que ganarse la vida

y, para ello, van a tener que concurrir al mercado de trabajo

y buscar un empleo. Son países, además, que fomentan la

naturalización, la adquisición de la nacionalidad y tienen ta-

sas de naturalización muy elevadas. Lo normal es que al ca-

bo de unos años, pocos, las personas se naturalicen y se in-

corporen a la sociedad y a la nación. 
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El segundo tipo, diametralmente opuesto, es el que antes

he descrito como contract labor, el que prevalece en los paí-

ses del Golfo y otros países asiáticos, que simplemente quie-

ren trabajadores y nada más, y trabajadores temporales pa-

ra que no puedan incorporarse a la sociedad. Entienden, por

tanto, la inmigración como un complemento a su fuerza de

trabajo que viene a suplir las insuficiencias de ésta, con una

dotación de derechos absolutamente mínimos. 

El tercer tipo es el europeo, que es un poco intermedio: los

países europeos se caracterizan por fuertes reticencias a la

admisión de inmigrantes, pero por ser estados democráticos

reconocen derechos y reconocen títulos habilitantes. Por ello,

en muchos países europeos, la principal vía de entrada no es

la inmigración laboral sino la familiar o la humanitaria, vía de-

manda de asilo y refugio. Los países del sur son diferentes,

pero para ser admitido en Europa hace falta que exista una

fuerte razón. Alguien decía que «Europa sólo admite a aque-

llos inmigrantes a los que no puede evitar, a los que no pue-

de impedirles la entrada». Éstos son familiares, en virtud del

derecho de reagrupación familiar, asilados o refugiados en

virtud del derecho de asilo, y trabajadores para cubrir pues-

tos de trabajo específicos vacantes en el mercado de traba-

jo. Y, este último —y lo dejo aquí porque me he pasado del

tiempo generosamente concedido— es el tipo de régimen mi-

gratorio más difícil de gestionar y tiene mucho que ver con la

historia europea, y con la existencia de fuertes reticencias ha-

cia la inmigración, pero combinadas con la naturaleza demo-

crática de los estados europeos, que ven limitada la discre-

cionalidad de sus políticas por el reconocimiento de derechos

a personas de otros países, y de cortapisas legales, morales

y políticas. 

Muchas gracias. Pido disculpas por haber superado los lí-

mites de tiempo y por la inevitable elementalidad de lo que les

he contado. ¡Moltes gràcies!



LA CALIDAD HUMANA Y LO COTIDIANO 

En el 2010 puede decirse que a la crudeza con que se manifestase la crisis financiera y sus secuelas socia-
les y económicas en los años anteriores ha seguido  una sensación de cierta impotencia para recuperar las
sendas del crecimiento en algunas de las economías avanzadas. Ello ha hecho que las controversias sobre
el cambio climático, o las exigencias para un desarrollo sostenible, hayan cedido protagonismo en favor de
las medidas más perentorias para ajustar déficits y promover procesos de ajuste guiados solo por objetivos
financieros y presupuestarios.  Con lo que otra vez ha parecido que no era el momento para abordar otras fa-
cetas del desarrollo humano.
Sin embargo el Club de Roma, desde sus inicios, ha venido abogando por no relegar ningún tema, ni olvidar
que cualquiera que se escoja cabe referirlo al resto de problemas e interrogantes que siguen agobiando dicho
desarrollo. Muchos de ellos, que se ven postergados a la vista de las dificultades que entraña la salida de la
crisis, son los mismos que viene resaltando el Club de Roma desde sus orígenes. Y que siempre requerirán,
no obstante,  una atención específica.  Por lo que aunque desde entonces se puede  constatar que las socie-
dades se han transformado hasta extremos insospechados, sus encrucijadas siguen siendo tan complica-
das como las de entonces y las que se han sucedido y enrevesado a lo largo de estas décadas.
Es más, aunque parezca ineludible dedicar esfuerzos a atisbar cuáles pudieran ser los caminos para la me-
jora económica, no es posible eludir considerar también 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 diferentes Asociaciones Nacio-
nales para trabajar en estas líneas desde cada problemática particular. Sin olvidar, claro es, que la crisis eco-
nómica acelera la necesidad de lograr realidades más sostenibles y exige pensar cómo actualizar las
prácticas financieras en ese horizonte de sostenibilidad e incesantes cambios globales.
Pero esas perspectivas globales no deben hacer que las personas se desentiendan de sus realidades coti-
dianas y locales. Es más, el viejo lema de pensar globalmente y actuar localmente debe estimular el consi-
derar los problemas cotidianos en todas sus facetas y evoluciones plausibles. Por lo que a nadie le puede
extrañar que se aborden, como ha hecho el Grupo Catalán en los debates del curso 2009-2010, problemas tan
próximos como la violencia que todavía pervive en nuestras sociedades.  O que haya tratado de entrever las
consecuencias de la evolución demográfica o la realidad, siempre presente, de los flujos migratorios.
Los debates del 2010, cuyas ponencias se recogen en estas páginas, han vuelto a tratar, en definitiva, sobre
la sostenibilidad. Aunque en este caso esa sostenibilidad no haya sido vista desde sus ángulos más me-
dioambientales o económicos. Y sí, por el contrario, desde la óptica de la convivencia ciudadana, de las im-
previstas explosiones de agresividad o desde los dramas y desesperanzas que acarrea el envejecimiento si
no se articulan estructuras de solidaridad y apoyo. En los debates han aparecido, por tanto, muchas encru-
cijadas complicadas de sortear, pero también se han abierto esperanzas en pos de las innumerables opor-
tunidades 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. Calidad humana que hay que construirla desde los múltiples deta-
lles que la configuran y que afectan directamente a las expectativas vitales de cada persona y sociedad.

EL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA Y SU GRUPO CATALÁN

El Club de Roma, que se autodefine siempre como una no orga-
nización, busca contribuir, con sus debates, a impulsar los múl-
tiples cambios que la Humanidad precisa para superar las
diferentes encrucijadas en que se encuentra y ha visto con
agrado cómo a lo largo de sus más de cuarenta años de exis-
tencia han ido surgiendo un conjunto de Asociaciones Naciona-
les que buscan difundir los debates del Club. Así, desde que se
crease la primera de ellas hace cuarenta años, las asociacio-
nes o Capítulos Nacionales se han aprestado a contribuir a las
actividades de la iniciativa que promovieron Aurelio Peccei y
Alexander King en 1968. De esta forma algunos de los miem-
bros de éstas  participan, a título personal, en las acciones,
análisis y debates que el Club emprende, junto con el resto del
reducido número de miembros que lo constituyen. Pero tam-
bién promoviendo actividades en sus propios países, de forma
que se difundan las iniciativas y se popularicen los Informes y
debates del Club de Roma.
La relación entre las Asociaciones Nacionales y el Club de Roma
no responde, como corresponde a esta singular no organiza-
ción, a los esquemas clásicos de otras estructuras organizati-
vas internacionales. La misma se sustenta en esa participación
activa en los debates y en la promoción de nuevos temas e
ideas, sin pretender con ello una influencia política, social o cul-
tural inmediata, pero sí incidir en las transformaciones y hábi-
tos sociales a través de lo sugerentes y asimilables que puedan
resultar, para las sociedades en las que están presentes las
distintas Asociaciones, las ideas que se contrastan en debates
abiertos e innovadores del Club de Roma. En esta línea se creó
en 1976 el Capítulo Español del Club de Roma, que ha tenido
una participación muy relevante en la propia historia del Club de
Roma y que se ha podido y se puede personalizar en que el pri-
mer Presidente del Capítulo Español, Ricardo Díez Hochleitner,
ha sido durante muchos años Presidente del Club de Roma y
ahora preside el Consejo Asesor del mismo. Con él han com-
partido 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 proce-
dido 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, junto a los otros Grupos del Capítulo Español, una re-
ferencia 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
Capítulo Español una referencia para otras muchas Asociacio-
nes Nacionales. El Grupo Catalán, además, ha sido un adelan-
tado a la hora de abrir los debates del Club de Roma en toda su
amplitud, yendo más allá de las temáticas más conocidas y re-
lacionadas 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.




