EL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA Y SU GRUPO CATALÁN

EL CLUB DE ROMA

El Club de Roma, que se autodefine siempre como una no organización, busca contribuir, con sus debates, a impulsar los
múltiples 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 existencia han ido surgiendo un conjunto de Asociaciones Nacionales que buscan difundir los debates del Club. Así, desde que
se crease la primera de ellas hace más de cuarenta años, las
asociaciones 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 miembros de éstas participan, a título personal, en las acciones, análisis y debates que el Club emprende, pero también
promoviendo actividades en sus propios países, de forma que
se difundan las iniciativas y se popularicen los Informes y debates del Club de Roma.

Al igual que en ejercicios anteriores, cuando el Grupo Catalán del
Capítulo Español del Club de Roma ha procedido a publicar sus debates, conviene recordar que el Club de Roma es una asociación
de personalidades de muy diversa procedencia, pero unidas alrededor de la voluntad de trabajar a favor del desarrollo humano.
Esta voluntad fue el motivo que movió a su creación en la romana
Academia Lincei y ha seguido siendo el alma de la asociación
desde que fue creada en 1968 por Aurelio Peccei en Roma. 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 pobladores del Planeta Azul.
De esta forma y desde aquel momento fundacional, ha participado, o ha sido el promotor con sus Informes, en las múltiples controversias que atañen al desarrollo humano. A la vez que ha visto
cómo su metodología –global, holística, multidisciplinar y a largo
plazo- se ha ido asumiendo por la opinión pública y por numerosas instituciones para el análisis de los problemas complejos que
atañen al género humano y a sus relaciones con la Naturaleza.
En el Club de Roma se integran poco más de un centenar de personas, 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 figuras relevantes le remitan informes sobre
los más variados temas. A los cuales les sugiere, antes de su elaboración, que en los mismos se analicen los temas con esa visión
multidisciplinar aludida, con una perspectiva que mire más allá de
las urgencias inmediatas y sin olvidar las múltiples interdependencias que inciden en cada asunto. Y que propongan apuntes
para su solución, pues no solo se trata de describir la problemática mundial o local, sino también el estimular la resolútica que
permita avanzar hacia nuevos escenarios del desarrollo humano.
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 del crecimiento. 1972) ha abordado temas relacionados con la educación, la eficiencia energética, la pobreza, el futuro del trabajo, la integración de las personas discapacitadas, la
gobernabilidad y el impacto del cambio tecnológico. 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.

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 primer 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 compartido la presidencia del Capítulo Español Pere Durán Farell y Jesús Moneo, sucesivamente, y actualmente es Isidro Fainé el que desempeña tal presidencia.
El Capítulo, a su vez, ha procedido a promover Grupos Autonómicos, siendo el primero de éstos en constituirse el Grupo Catalán. Recientemente ha promovido la creación de la Oficina
del Club de Roma en Barcelona para el Mediterráneo, que es la
primera iniciativa de este tipo que pone en marcha el Club de
Roma.
El Grupo Catalán, que ha promovido los más variados ciclos de
debates, representa, junto a los otros Grupos del Capítulo Español, una referencia en su funcionamiento y coordinación con
los temas de interés del Club de Roma. Fruto de ello es la publicación de sus debates y también el importante papel que ha
jugado a la hora de hacer del Capítulo Español una referencia
para otras Asociaciones Nacionales. El Grupo Catalán, además,
ha sido un adelantado a la hora de abrir los debates del Club
de Roma en toda su amplitud, yendo más allá de las temáticas más conocidas y relacionadas 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, como es el caso de
las ponencias que se recogen en este volumen.

Al hilo de la publicación del volumen de ponencias anterior, correspondiente a los debates promovidos por el
Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma en los años 2009 y 2010, se hacía referencia al impacto
de la crisis económica en los temas que son objeto de controversia en la opinión pública. Y que debido a la gravedad y persistencia de aquella hacen girar a éstos alrededor de las consecuencias económicas y sociales que
se aprecian. O de las especulaciones más variadas que se hacen y se aventuran para la salida de la crisis. Con
lo que se empobrece la capacidad de análisis, se estrechan los horizontes de oportunidades y amenazas y se
tiende a perder la visión de la realidad en toda su magnitud.
Por eso es necesario volver a decir ahora lo que ya se dijese entonces y que recordaba que 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 entorpeciendo la consecución del desarrollo humano al alcance de todos. Es más, aunque parezca ineludible dedicar esfuerzos a atisbar cuáles pudieran ser
los caminos para la mejora económica, no es posible eludir considerar también los persistentes problemas
medioambientales, y que hacen alusión a la relación de las personas con la Naturaleza. O los nuevos problemas derivados de la necesaria búsqueda de valores con que encarar los nuevos desafíos sociotécnicos.
Consecuentemente con ello, el Club de Roma ha seguido estimulando a sus diferentes Asociaciones Nacionales para trabajar en estas líneas no económicas desde cada problemática particular. Sin olvidar, claro es, que
la crisis económica acelera la necesidad de lograr realidades más sostenibles y exige pensar cómo actualizar
las más variadas actividades humanas en ese horizonte de sostenibilidad e incesantes cambios globales.
Por lo que a nadie le puede extrañar que durante los ejercicios 2011 y 2012 se hayan abordado, dentro de dos
ciclos bien diferenciados –Naturaleza y Sociedad y Creencias y valores en el Siglo XXI-, temas tan variados
como los conflictos y oportunidades de esa relación personas-naturaleza, su concreción local, o relativos a los
horizontes de la biodiversidad y de las nuevas visiones con que se quiere interpretar actualmente la Naturaleza. Asimismo, en un momento en que las sociedades avanzadas parecen caminar hacia la laicicidad, no es
ocioso valorar qué significa hoy día lo religioso, qué incidencia jurídica significa o cuáles pueden ser los horizontes de una ética mundial, entre otros temas. Temas, además que atañen a la sostenibilidad en sus múltiples facetas, pues ambos no son ajenos a las perspectivas medioambientales ni a los límites y dificultades de
la cohesión social.
En los debates de estos dos años también ha habido cabida para una reflexión sobre el papel de los jóvenes
en el mundo actual o sobre dos de los indicadores que inciden de forma determinante en las nuevas mediciones del bienestar y que no son otros que los referidos al empleo y a la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad
social.
En las sesiones celebradas han aparecido, por tanto, muchas encrucijadas complicadas de sortear, pero también se han abierto esperanzas en pos de las innumerables oportunidades y capacidades que se tienen para
construir un futuro a medida de todos. Propiciando con ello que los esfuerzos y proyectos a favor del bienestar de cualquier persona sean las señas de identidad solidarias de la calidad humana a la que se aspira
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La relación entre las Asociaciones Nacionales y el Club de
Roma no responde, como corresponde a esta singular no organización, a los esquemas clásicos de otras estructuras organizativas internacionales. La misma se sustenta en esa
participación activa en los debates y en la promoción de nuevos temas e ideas, para incidir en las transformaciones y hábitos sociales a favor del desarrollo humano.

NATURALEZA Y VALORES
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Edició en memòria de:
Joaquim Maluquer (a.c.s.), que ens va deixar l’agost del 2011, membre del Capítol Espanyol del Club de Roma i impulsor del Grup Català al costat de Pere Duran Farell i Germán Guerra.
Una de les darreres activitats que va preparar amb molta il·lusió amb en Jordi Sargatal va
ser el cicle que el Grup Català va dedicar a “Societat i Natura”, quines ponències es recullen en aquesta publicació.
Albert Trias (a.c.s.), que va morir el març de 2013, membre del Capítol Espanyol del Club
de Roma i persona sempre disposada a donar suport i participar activament en les activitats del Grup Català.
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PONCE DE LEÓN
El Centro Especial de Empleo Ponce de León es una empresa ordinaria
parcialmente subvencionada que desarrolla su actividad en el sector de
las Artes Gráficas.
Desde su creación, en septiembre de 2000, proporciona puestos de trabajo a personas discapacitadas en situación de desempleo que son incorporadas al Centro con contrato indefinido y tiene, como objetivo final,
lograr su plena inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo en el
momento que alcancen su necesaria capacitación social y cualificación
profesional.
Son especialmente cuidados aspectos propios de empresa como la calidad de los trabajos efectuados, el puntual cumplimiento de los compromisos adquiridos y el constante esfuerzo de captación de nuevos
clientes, todo ello teniendo en cuenta los niveles de productividad exigibles a una plantilla formada por personas discapacitadas.
El nivel de calidad conseguido en estos años se ha visto reflejado en la
obtención del sello de calidad de AENOR ( 400+) de excelencia en la
gestión.
La rentabilidad del Centro enfatiza y prima el aspecto social anteponiéndolo a la estricta rentabilidad económica. La plantilla del Centro Especial
de Empleo está compuesta en la actualidad por siete trabajadores, cinco de ellos discapacitados, la mayoría de ellos discapacitados auditivos.
La edición de este libro de ponencias 2011-2012 del Grupo Catalán del
Capítulo Español del Club de Roma ha sido realizada en el Centro Especial de Empleo Ponce de León, perteneciente a Caja Madrid Fundación
Especial, donde se trabaja en la actualidad con más de ciento veinte empresas realizando trabajos de Artes Gráficas, con un constante aumento de su cartera de clientes en los últimos años.
CAJA MADRID FUNDACIÓN ESPECIAL
Centro Especial de Empleo Ponce de León
T. 91 317 84 41 e-mail mdiazlei@ponceleon.org
Mauricio Díaz Leiva
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Maquetación e Impresión: Centro Especial de Empleo (Ponce de León).
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PRESENTACIÓN
DE LA NATURALEZA A LAS NUEVAS MEDICIONES
DE LA FELICIDAD

A lo largo de las sucesivas ocasiones en que el Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma me hace el honor de
dejarme expresar unas breves reflexiones de presentación de
sus debates, he venido recalcando la importancia y oportunidad
de las temáticas escogidas. Que suelen, sin renunciar a debatir
sobre los temas más clasicos del Club de Roma, adentrarse en
parajes de ideas poco frecuentadas y que sin embargo van a
ser decisivas, cuando no lo son ya, para entender el futuro que
llega.
Es más, esa labor pionera se ve en ocasiones refrendada por
los propios programas de trabajo del propio Club de Roma, como ya ocurriese con los ciclos sobre el Mediterráneo, el empleo,
el envejecimiento, los movimientos migratorios, la violencia, el
papel de los medios de comunicación, la pobreza y la acción
social a favor de la inclusión. Y es que el Club, en sus últimos
programas, está tratando de ir más allá de una visión global
acerca de las sostenibilidad para adentrarse en algunas de las
facetas que más inciden en el triple rostro de aquella. Lo cual ha
conllevado, igualmente, que también el Capítulo haya visto con
interés el entrar a debatir temáticas más cercanas a los problemas de aquí y ahora.
Es en esa línea de comprender cuáles son los signos de los
tiempos en la que cabe enmarcar los nuevos programas y actividades. Y que han querido acomodarse, además, a las orientaciones actuales del Club de Roma, al señalar éste la necesidad de escrudiñar cuáles son los valores de la nueva época. Y
también cómo debieran ser los nuevos modelos productivos y
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económicos que faciliten la gobernabilidad. Aunque ello requiera impulsar nuevas pautas para una gobernanza adecuada y el
compromiso firme de personas, instituciones y empresas por
buscar soluciones viables y duraderas.
Para ello el Club de Roma, se ha planteado un nuevo programa de trabajo alrededor de cuatro ejes dedicados a ver cuáles serán los valores del futuro, qué nuevos modelos económicos
contribuirán mejor al desarrollo humano, qué compromisos habrá que adquirir para conseguir que las personas puedan tener
un empleo que les facilite la inclusión en la vida colectiva y cuáles son las exigencias de la nueva gobernabilidad. Sin olvidar la
necesidad de promover la formación de líderes jóvenes capaces
de hacerse con las riendas del futuro.
Desde estas nuevas ideas para el debate se han abordado
actividades relacionadas con la erradicación del hambre, con la
explosión demográfica, con las preocupantes perspectivas económicas, con la energía y la sostenibilidad, con la educación y
la sociedad del conocimiento y con los nuevos papeles que juegan las redes sociales.
Por lo que no es de extrañar que el Grupo Catalán se decidiera a volver a valorar las relaciones entre la Sociedad y la Naturaleza, el papel de los jóvenes o las creencias y valores de los
que se va a valer nuestra época para responder a las preguntas
seculares que siempre se han hecho las personas. Y también a
intentar ver qué papel juegan algunos indicadores a la hora de
medir el bienestar.
En lo referente a las relaciones Sociedad-Naturaleza se han
abordado temáticas tan variadas como la consideración de conflictos y oportunidades que esas relaciones encierran, así como
se explicitan y concretan en las geografías más cercanas y propias. Pero también aquellas otras que ponen de manifiesto el te-
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soro de la biodiversidad, el papel que debe jugar la sociedad civil y las nuevas visiones que se tienen sobre la Naturaleza.
Análogamente el ciclo sobre Creencias y Valores ha vuelto a
poner en primer plano las realidades controvertidas de lo religioso en el mundo actual y la deriva hacia la laicidad de algunas
sociedades avanzadas en lo material. Sin olvidar las consecuencias jurídicas de todo ello, las expectativas de lograr una
ética mundial o el papel que juegan las creencias en la estructuración de la cohesión social.
Por último, el Grupo Catalán ha aprovechado un encuentro
homenaje de los jóvenes del TT30 al Presidente de Honor del
Club, para volver a recordar el papel primordial al que están convocadas las nuevas generaciones. Y ha encontrado un hueco
para hacer sus propias aportaciones al proyecto de la OCDE sobre las nuevas mediciones del bienestar, mediante dos sesiones dedicadas al empleo y a la pobreza respectivamente.
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 cuestión. Que han compartido implícitamente y desde la primera de
sus palabras la idea de que son las personas las únicas dueñas
de sus destinos. Y que se tienen los medios materiales e intelectivos suficientes para encarar venturosamente el futuro.
El Grupo Catalán, con la publicación un año más de sus debates, pretende ampliar esa capacidad de entendimiento de los
nuevos problemas. Aunque para ser más efectivos sea necesario insistir, también, en que es desde el análisis de lo local y de
la búsqueda de soluciones para sus problemas, desde donde
será posible construir la calidad humana en un mundo cada vez
más global. Y un año más la generosidad de sus miembros me
permite participar en este proceso de publicación de las po-
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nencias desarrolladas con estas breves líneas introductorias. Pero también con la satisfacción de haber podido asistir a algunas
de las excelentes sesiones en que se han expuesto los textos
que ahora se imprimen.
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, siga estimulando las actitudes solidarias con el resto de pobladores del planeta y con
las generaciones venideras.

JOSÉ MANUEL MORÁN
Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma
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LA SEDUCCIÓ DE LA NATURA:
CONFLICTES I OPORTUNITATS
Jordi Sargatal
Cap del Servei de Control de Mosquits de la Badia
de Roses i Baix Ter (1982-1984)
Director del Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà (1984-1998)
Director de la Fundació Territori i Paisatge (1998-2009)
Actualment director general del Grup Mascort
Barcelona, 9 de febrer del 2011
_________________

(Transcripció de la conferència, pronunciada amb l’ajuda
d’imatges de Power Point, que van essent comentades).
Bon dia i moltíssimes gràcies. Jo encara m’estendria quatre vegades més en dir coses sobre el meu amable presentador, l’amic Joaquim Maluquer, però no ho faré avui perquè
ens allargaríem massa. Només diré dues coses que són d’absoluta justícia. Una: que els que ens dediquem als ocells a
Catalunya sabem que, gràcies a la generació de Joaquim Maluquer i, sobretot, al seu mestratge, vam poder fer moltes coses. Per molts de nosaltres, el primer llibre d’ornitologia va ser
“Els ocells de les Terres Catalanes”, que personalment vaig
descobrir a l’aparador d’una llibreria de Girona, i no vaig parar fins que a casa me’l van comprar. I la segona, que quan
va començar el Parc Natural dels Aiguamolls, vàrem tenir l’immensa sort de comptar amb un ornitòleg com alt càrrec al Govern (Joaquim Maluquer en aquell moment era secretari del
Consell Executiu de la Generalitat), i això no us podeu pas
imaginar com va facilitar les coses...
Dit això, aquest merescut agraïment a l’amic Quim Maluquer, li agraeixo molt també al Grup Català del Capítol Es13
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panyol del Club de Roma per la possibilitat de fer aquest cicle, que creiem que realment pot ser molt interessant, i del
qual al final explicaré les quatre conferències de les properes
sessions, que acaben el mes de juny.

Els orígens als Aiguamolls de l’Empordà
Faré una petita i ràpida introducció perquè conegueu els
meus orígens, que en part ja ha explicat en Joaquim Maluquer. El meu lloc d’aprenentatge varen ser els Aiguamolls de
l’Empordà. Jo sóc de Figueres i als 14 anys vaig descobrir
aquesta meravella que eren els estanys i llacunes que encara quedaven a la plana de la badia de Roses, que en aquells
moments estaven condemnats a ser urbanitzats. A primers
dels anys 70 vaig començar a recórrer la zona com podia, de
vegades amb mitjans molt rudimentaris, i en un moment en
que a casa nostra hi havia molt poca consciència ambiental.
En aquells moments, i de manera totalment legal, s’ha de dir,
el Banc de Madrid (Banesto), havia comprat la zona a quatre
grans propietaris i tenia aprovada la urbanització Port Llevant,
que també s’ha de dir, era molt més bonica i ben planificada
que Empuriabrava, perquè era molt més racional, però era
tres vegades més grossa que aquella.
A mi el que em feia una pena terrible era pensar en tots
aquells ocells que utilitzen els estanys empordanesos com a
recer durant les seves migracions entre l’Àfrica i el nord d’Europa, sobretot quan bufa fort la tramuntana i s’han d’aturar per
força. I això ho fan de fa milers d’anys, però l’espècie humana cada vegada els hi posa més difícil. Aquests pobres desgraciats que farien? A mi em movia només la pena pels ocells.
En aquell moment no pensava ni en temes de paisatge, ni en
temes d’urbanisme, ni en temes d’estructura social, l’únic que
m’amoïnava eren els ocells.

14
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Vam tenir la gran sort que aquest projecte s’havia aprovat
l’any 74, a les acaballes diguem-ne de l’època pre-democràtica; aleshores això va ser l’excusa perfecta per dir que no
podia ser, que s’havia de revisar, i al final vàrem aconseguir
aturar-lo. El destí de la zona hagués estat com Santa Margarita, a Roses, un conjunt de canals comunicats amb el mar,
que ocupen una antiga zona de llacunes, o la mateixa Empuriabrava.

Història dels estanys empordanesos
Si mirem el primer mapa que es coneix de Catalunya, del
1603, descobrim el gran estany de Castelló, que tenia unes
2.000 ha, com podem comprovar si el comparem amb l’estany de Canet, que en tenia i encara en té unes 500. Per a qui
conegui la zona, hem de pensar que de Castelló d’Empúries

15
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fins a Roses tot era un gran estany, que en alguns punts tenia
fins a 6 metres de fondària. Tota la zona, amb aquest gran estany i molts d’altres de més petits, es va anar dessecant i avui
en dia el que queda d’Aiguamolls, que són molt importants i
ens els estimem molt, són només un petit vestigi, un 5% màxim, del que hi va haver fins al segle XVII. En aquella època
hi havia necessitats de dessecació, tant des del punt de vista agrícola com ramader, per guanyar terres pel cultiu, però
també per motius sanitaris.
A l’Empordà, fins al segle XIX hi havia molts camps d’arròs,
i allò provocava una alta mortalitat a la població, degut a la
proliferació de l’Anopheles, un mosquit portador de la malària o paludisme. Tant era així, que pels pobles afectats corria
una dita –que encara m’esgarrifa quan hi penso- que deia:
“Mares que en teniu ﬁlles; si no les estimeu gaire, caseu-les a
Albons o a Bellcaire; i si les voleu mortes aviat, caseu-les a Viladamat”. En aquests pobles es veu que a vegades es moria
el 90% de la població degut a les febres palúdiques. Amb això s’entén la implantació de lleis com la Cambó, que promocionava la dessecació dels estanys, com va passar a l’Estany
d’Ivars, encara als anys 50 del segle passat.

La batalla contra Port Llevant
A l’any 1977 i amb més força l’estiu del 1978, l’empresa
Port Llevant, que era l’empresa urbanitzadora, va començar
a construir el vial per accedir a la Rogera, a la part central del
sistema llacunar, per començar a construir el port d’entrada.
I no hi va haver més remei que posar-nos davant de les màquines, per aturar les obres i a la vegada demanar que es resolguessin els recursos posats, i totes les peticions fetes.
El principal document demanant que els Aiguamolls fossin
salvats, va venir l’any 76, quan el Consell d’Europa i l’entitat ornitològica belga Aves varen organitzar un Col·loqui sobre Zo16
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nes Humides a Liège. Hi vàrem anar en Martí Boada i jo, com
a representants del Museu de Zoologia de Barcelona, a explicar el cas dels Aiguamolls de l’Empordà. En aquell moment
la gent d’Europa estaven intrigats amb la situació política de
Catalunya i d’Espanya, i per sort els hi vàrem caure amb molta gràcia. El primer dia ja ens esperava el president del Congrés, i hi havia molta expectativa per la nostra conferència.
Però per mi era la primera que donava a la meva vida, i a més
havia de ser en francès, que per sort havia estudiat durant el
batxillerat. La sala era plena de gom a gom, unes 400 persones, i a primera fila els principals naturalistes europeus de l’època, Géroudet, Yeatman, Axell... En Martí em va calmar
dient-me: no t’amoïnis, començaré jo i després continues tu.
Va sortir ell i va dir: “Bonjour messieurs et medames, mon
amie et moi vous expliquerons les Aiguamolls de l’Empordà”.
I se’n va anar corrent, i jo em vaig quedar amb cara desemparada al cim de l’escenari. La situació, segurament molt divertida i entranyable, va provocar una corrent de simpatia cap
a nosaltres i cap a la causa dels Aiguamolls, i en acabar tots
els participant varen signar un document reclamant la seva
protecció el qual, a través del ministre d’Afers Estrangers de
Bèlgica, va arribar al Govern espanyol.

El parlament de Catalunya i els inicis del Parc
Després de l’ocupació pacífica comentada, i de moltes altres coses que vam fer per donar a conèixer la importància
dels Aiguamolls, es va aconseguir que l’any 1983 el Parlament de Catalunya, aprovés per unanimitat (crec que de les
poques lleis aprovades per unanimitat al Parlament), la Llei
de Protecció dels Aiguamolls de l’Empordà. Aleshores hi havia molt pocs Parcs i molt poc pressupost. Recordo que l’abril
del 1984, quan em varen fer director, no teníem ni personal, i
només 1 milió i mig de les antigues pessetes (ara serien
17
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9.000€!!) com a pressupost. Per això, com a solució provisional, vàrem convidar a tota la gent que havia participat en la
campanya de defensa a participar en la construcció del Parc.
I amb ells per exemple el primer estiu, l’any 1984, vàrem
col·locar tots els senyals del nou Espai Protegit.
Com hem vist, va ser una llei aprovada per unanimitat, amb
milers de persones a favor, però sempre hi ha gent que està
en contra per una cosa o altra. En aquest cas eren uns caçadors de Castelló d’Empúries, empipats amb el recent creat
Parc i les seves Reserves, que els impedien caçar en alguns
llocs. Com a revenja es van dedicar a arrencar alguns cartells del Parc i en el seu lloc hi posaven uns pobres aligots
crucificats, que prèviament clar havien afusellat. A més, a les
potes els hi penjaven un cartell amenaçador: “Avui t’ha tocat
a tu, demà a un Aiguamoll” (que érem nosaltres, clar). Per sort
no va passar res, vam aguantar i vam tirar endavant. I ara els
mateixos caçadors han vist que una reserva és positiva perquè hi ha molts més ànecs que abans de la protecció.
A Anglaterra, a Slimbridge, hi ha l’oficina que es dedica a
recollir els recomptes d’ànecs i fotges de totes les zones humides del món, que es fan cada 15 de gener. Es fa per tenir
un indicador més de la importància que té cada zona, com
una mena de termòmetre. Si en una zona hi ha 100 anàtides
hivernants, té importància comarcal, amb 1.000 ja és nacional, i amb més de 10.000 internacional. Als Aiguamolls de
l’Empordà vàrem començar a fer aquests censos hivernals
l’any 1975. Del 75 al 83, quan es crea el Parc, la mitjana d’ànecs era de 300. Des de que es va crear el Parc, l’any 84,
vam tenir una puja que el 1994 arribava als 25.000 ànecs. És
a dir, la zona tenia tant de potencial que només en 10 anys va
passar de 300 ànecs a 25.000. L’oficina anglesa que es dedica a recollir les dades ja parlava del miracle dels Aiguamolls, com una de les zones humides del món que en menys
temps havia recuperat una part del seu potencial.
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Es va aconseguir aquesta meravella de recuperació d’espècies, a més d’anar preservant els paisatges humits, com
per exemple les closes, especialment el conjunt de closes de
Mornau i del Tec, que ocupen el llit de l’antic estany de Castelló d’Empúries. Les closes constitueixen un paisatge preciós i molt ric en biodiversitat, ja que són prats inundables,
envoltats o tancats (d’aquí el nom de closes) de fileres d’arbres de ribera que ressegueixen els recs de drenatge. El seu
ús és ramader, i les inundacions periòdiques, naturals o provocades, serveixen per netejar de sals minerals el prat i així
aconseguir millors collites d’herba de dall, o per la pastura directa del bestiar, bàsicament eugues i vaques.

La seducció ambiental
Al començament del Parc, i d’aquí neix el títol d’aquesta
conferència, havíem de resoldre un problema gros, i es que es
va parlar molt dels Aiguamolls, va sortir molt a la premsa, la
Llei es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya...
i, clar, venia moltíssima gent a veure els Aiguamolls. Gent que
es desplaçava expressament des de Figueres, Girona, des
de Barcelona, o d’on fos. Era el començament, la gent venia
i no veia res de la fauna que teòricament havíem preservat,
simplement perquè era escassa i esquerpa. Havíem aconseguit fer reportatges amb fotografies molt bones, que ens havien costat dies i dies d’aconseguir, i la gent pensava que podrien observar fauna fàcilment.
Vàrem fer una enquesta ràpida als visitants, i el 60% se n’anaven molestos, empipats, dient: tant de remenament per salvar aquest lloc i ara resulta que no hi ha res. Un altre 20%
apreciaven el paisatge, i marxaven amb ganes de tornar i de
veure si realment la cosa milloraria tal com nosaltres dèiem, i
el 20% restant podem dir que eren conservacionistes convençuts i bons defensors del potencial de la zona. De segui19
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da vàrem veure que això era molt perillós, perquè aquest 60%
era una majoria, i a més del públic amb ganes de visitar els
nous espais naturals protegits. Per tant un públic, en principi,
amb una bona opinió creada sobre la política de conservació. Si aquest 60%, quedava decebut, amb la seva opinió, o
el seu volt, a la llarga podien decantar en negatiu polítiques
de conservació.

La cigonya Guita
I va ser en aquest moment quan se’ns va ocórrer el terme
“seducció ambiental”. De fet, i quasi sense voler, vàrem iniciar
la seducció ambiental però encara sense dir-li aquest nom,
amb la cigonya Guita. La seva història resumida és la següent: al campanar d’Albalate de Cinca, a tocar Fraga, hi havia un niu que estava a punt de caure, van rescatar els quatre ous, els van posar en una incubadora d’una granja de pollastres i van néixer dues cigonyes. El propietari de la granja
els hi va donar blat de moro, però clar les cigonyes no mengen blat de moro, i una d’elles es va morir i l’altra la vam anar
a rescatar, avisats per la trucada d’una bona amiga biòloga
de Zaragoza. I és aquesta cigonya la que va arribar als Aiguamolls, quan tenia només quatre dies i estava a punt de
morir. La vam començar a cuidar, li vaig comprar un plat amb
una cigonya dibuixada perquè mengés més i va funcionar. I
aquesta cigonya, al ser criada ella sola sense veure cap altre
exemplar de la seva espècie, va acabar impremtada d’humà.
Ella pensava que era humana perquè, a part de la cigonya
del plat, no havia vist mai cap altra cigonya. Per això feia coses extraordinàries com per exemple, quan jo sortia a fora del
Centre d’ Informació del Parc, ella em venia volant, se’m parava i es deixava amanyagar. I encara millor, quan entrava una
escola al Centre d’Informació, la Guita entrava volant, es parava al taulell i saludava, un per un, tots els nens i nenes. Ai20
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xò és seducció ambiental. Aquells escolars, que com sabeu
de vegades costa mantenir la seva atenció, quedaven tan bocabadats que rebien molt millor tots els missatges d’informació i educació ambiental que els volguessis donar.

La Fundació Territori i Paisatge
El 1998 inicio una altra etapa professional a la meva vida,
quan Joan Cals, un bon amic de La Bisbal, i a la vegada catedràtic d’Economia de la UAB i membre del Consell de Caixa Catalunya, em va convèncer de deixar la direcció dels
meus estimats Aiguamolls, per iniciar la que seria la Fundació
Territori i Paisatge, dins l’Obra Social d’aquella entitat. Una
part de l’Obra Social de Caixa Catalunya es volia dedicar a temes de natura, sobretot amb l’adquisició de territoris d’interès
natural, a l’estil del National Trust anglès. La Fundació es va
presentar formalment a la Pedrera el 5 de març de l’any 1998,
i malauradament va durar només 11 anys. Un lloc que semblava segur en aquells moments, com una Caixa d’Estalvis, va
acabar essent insegur, i de fet hem assistit a la desaparició
del sistema de caixes d’estalvi, tret de La Caixa, que per sort
ja tenia una altra estructura i mentalitat.
El principal referent de la Fundació era el National Trust,
iniciat a finals del segle XIX per un grup de grans propietaris
que es varen aliar entre ells per posar en valor les seves propietats. Les tres claus per la pervivència del National Trust,
apart de la diferent idiosincràsia dels britànics i nostra, són
l’existència d’una Llei que l’empara, de 3 milions de socis que
li donen suport, i d’haver aconseguit l’autosuficiència econòmica. Avui dia el National Trust és una entitat de molt prestigi
en la conservació del patrimoni natural i cultural, i la principal
propietària de terrenys a Anglaterra i País de Gales.
Territori i Paisatge, en els seus 11 anys de vida, apart d’adquirir territori, va ajudar molts projectes de conservació i d’e21
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ducació ambiental. Ens vam decantar sobretot per projectes
que implicaven protecció d’espècies i educació ambiental,
seguint la disciplina de la seducció ambiental. A més durant
els estius vàrem organitzar uns campaments de natura que
varen tenir molt d’èxit, on milers de nens i nenes, d’una manera o altra, varen quedar sensibilitzats pels temes naturals.
En el capítol d’adquisicions, vàrem aconseguir comprar
unes 8.000 hectàrees de territori, en 24 indrets diferents. Es
van comprar grans finques al Pirineu i també al Delta de l’Ebre, i una de molt curiosa a la Muntanya de Montserrat. Tothom pensava que Montserrat era propietat celestial fins que
va venir un propietari i ens va oferir, i finalment vendre, una
quarta part de les agulles de la muntanya. I tot això dins un
Patronat presidit per l’amic Antoni Serra Ramoneda, en el qual
també hi havia els amics Joaquim Maluquer, Ramon Folch i
Jaume Terradas, que intervindran en aquest cicle. I també es
va iniciar un concepte molt interessant com és la Custòdia del
Territori. El que resultava, i encara resulta evident, era que
l’administració, ni cap Fundació, no podia anar comprant tots
els espais d’interès natural del país. A Catalunya, el 80% del
territori és en mans privades, i en part està molt bé que sigui
així, ja que massa vegades les propietats públiques estan pitjor gestionades que les privades. Per tant, s’havia de buscar
la manera, que finalment vam copiar del Canadà, d’ajudar a
gestionar les propietats privades, i va néixer el concepte de
Custòdia del Territori.

La Custòdia del Territori
El plantejament és fàcil. Una persona o família que té una
propietat de 100 hectàrees de bosc, per exemple, fa només
50 anys de 100 hectàrees de bosc en podia viure aquella família i donar feina a no sé quanta gent. Ara, 100 hectàrees de
bosc són una càrrega, ja que si es vol mantenir costa diners
22
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cada any, i per això hi ha tants terrenys abandonats. Però
aquella persona o família que té 100 hectàrees ben mantingudes, en el fons està mantenint 100 hectàrees de país, 100
hectàrees de paisatge i 100 hectàrees de biodiversitat, que
molt sovint en gaudim tots i en canvi ningú li paga res per
aquesta labor. Si ho fa bé, perquè no li tornem entre tots el favor que ens fa? I és tant fàcil com fer-ho amb incentius en forma de desgravacions fiscals, calculats en base a indicadors
de qualitat de paisatge i de biodiversitat. De la mateixa manera que desgrava un pla de jubilació o un pla d’habitatge,
mitjançant un certificat de dipòsit bancari, per què no una mena d’auditoria ràpida i molt fiable i replicable, a cada finca,
per desgravar més o menys segons el grau de presència de
certes espècies indicadores. Així al propietari se li reconeixeria la seva labor de custodi del territori, i les entitats de custòdia serien les que podrien, mitjançant conveni voluntari, ajudar a incrementar els indicadors ambientals de desgravació.
El propietari tindria estímul i compensació per mantenir les
seves finques, i la societat en general compensaria justament
per utilitzar el paisatge i gaudir de la biodiversitat i dels bens
ambientals del país.

La importància de la Biodiversitat
La conservació de la Biodiversitat és un tema molt important, tant per la seva utilitat, com per mantenir l’harmonia, la
bellesa i la vida al nostre Planeta. I pensem que tota aquesta
bellesa d’espècies animals i vegetals està en regressió. Això
és fàcil d’entendre si mirem una fotografia aèria d’Europa occidental, on veiem que tot, o pràcticament tot, està humanitzat.
Recordo que parlant amb l’admirat i gran ecòleg Ramon
Margalef, a qui vaig tenir el privilegi de conèixer i compartir diferents tertúlies, em deia que ara la Terra és el negatiu de com
23

Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 24

era encara no fa uns milers d’anys. Abans tot era Natura excepte unes petites taques de zones humanitzades, que varen anar creixent per la necessitat d’obtenir zones de pastura, després conreus, més endavant pobles, ciutats, urbanitzacions... i ara quasi tot és humanitzat excepte unes petites
taques de Natura preservada, on intentem mantenir mostres
de la meravellosa biodiversitat d’espècies que poblen, i tenen dret a fer-ho, el nostre mateix Planeta Terra.
L’estiu del 2008 vaig tenir la sort de poder viatjar un mes
per l’oest de l’illa de Nova Guinea, la que forma part d’Indonèsia. Buscant ocells vàrem visitar llocs molt salvatges, i els
nostres guies i portadors canviaven a cada zona, quan passàvem d’un territori a un altre, ja que vivien totalment integrats
en aquests territoris, dels quals extreien els animals i plantes
per alimentar-se, i que defensaven si calia amb les armes. De
fet anaven tot el dia amb l’arc i les fletxes preparades, i cada
matí es pintaven la cara de diferent color, segons la zona on
anéssim i els veïns que hi hagués. I crec que no hi havia cap
folklorisme en aquestes accions. Intentaven no caçar més del
compte per no exhaurir les seves preses, i de no excedir la
població per poder viure equilibrats amb el seu territori. Ells
són el primer estadi de la humanitat, com estàvem nosaltres
a Europa fa uns 10.000 anys.
Al costat mateix hi ha l’illa de Java, on ja hi viuen uns 200
milions de persones, i el govern indonesi en tragina de
100.000 en 100.000 cap a Borneo, Sumatra i Papua. Aquests
colonitzadors arriben i comencen a talar boscos, conrear intensivament, etc. etc. com nosaltres a Europa fa uns pocs milers d’anys, però amb més mitjans materials per transformar i
amb objectius clars del que volen arribar a posseir i consumir.
Podeu imaginar els conflictes que es generen quan aquests
colonitzadors arriben als territoris dels pobles indígenes, ben
integrats i equilibrats. Estan al segon estadi.
I finalment hi havia la nostra expedició, formada per ornitòlegs europeus i nord-americans, que ja estem al tercer es24
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tadi. Hem transformat els nostres països, és veritat que de
manera més lenta, i ara tenim prou sensibilitat i mitjans com
per viatjar a països com Nova Guinea, per estudiar i admirar
la diversitat d’ocells.
El que resulta paradoxal és que nosaltres, els del tercer estadi, visitàvem aquells boscos i muntanyes de la mà dels indígenes del primer estadi, i junts ens queixàvem de les destrosses que feien els del segon estadi. Ells, per veure perillar
el seu hàbitat i el seu menjar, i nosaltres per veure perillar la
nostra estimada Biodiversitat. Però en el fons ens queixàvem
pel mateix, i demanàvem que es preservés el territori per evitar l’avenç dels colonitzadors, que en el fons estan transitant
inevitablement cap al tercer estadi.
La solució només pot arribar quan els del segon estadi assoleixin la cultura i sensibilitat dels del tercer, que ja hem passat per tot això, però em temo que la població mundial que està en el segon estadi és tan nombrosa, que no hi ha mitjans
materials per poder satisfer les seves necessitats, si reivindiquen arribar al nivell de consum dels occidentals.

La petjada ecològica
Si analitzem l’estat del món segons la petjada ecològica
dels seus habitants (hectàrees productives que necessita una
persona per satisfer les seves demandes), veiem que si la
majoritària població mundial que viu en països en desenvolupament arribés als estadis, no ja dels nord-americans, sinó
només dels europeus, no hi ha suficients matèries primes a la
Terra, ni energia, ni aliments, per satisfer les seves necessitats. Es pot considerar injust, però és absolutament impossible que tots els habitants de la terra puguin gaudir del nostre
nivell de vida, en les actuals condicions, clar.
I això com es pot solucionar? És complicat, però evidentment hi ha maneres de fer-ho. La més important és que ens
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adonem tots del problema, i l’enfoquem correctament. Sempre m’han ensenyat que un problema correctament enfocat,
ja està mig resolt.

Com conscienciar les futures generacions
Normalment és complicat fer arribar missatges d’educació
ambiental, i per això val la pena utilitzar la seducció ambiental, el contacte de la fauna amb nens i nenes. Félix Rodríguez
de la Fuente, sense dir-ne aquest nom, va utilitzar moltíssim la
seducció ambiental. Diverses generacions vàrem quedat totalment sensibilitzats gràcies al programa “El Hombre y la Tierra”. Es pot dir que quan començava la sintonia del programa,
tot Espanya es quedava clavada davant les televisions. Era un
grandíssim comunicador, i el tema de la fauna atreu, sens
dubte.
Cada cop que fem una reintroducció de cigonyes ens fixem molt bé que, el dia que portem les cigonyes a l’aviari,
convoquem els nens de les escoles properes, i deixem que
en toquin alguna. Quan veuen una cigonya en vol l’aprecien
com a seva, ja estan totalment sensibilitzats.
Un altre projecte, que abans l’amic Quim Maluquer, ja ha
esmentat, i que també vàrem utilitzar molt per fer seducció
ambiental, va ser el Projecte llúdriga. La llúdriga havia desaparegut totalment de les conques de la Muga, del Fluvià i
del Ter, i de fet de quasi tot Catalunya, degut a la antiga caça
intensiva pel valor de la seva pell, la pèrdua d’hàbitat i darrerament per la contaminació.
El 1995 la vàrem començar a reintroduir als Aiguamolls,
on es van alliberar 42 exemplars capturats a Extremadura,
on l’espècie està molt millor. I cada cop que anàvem a alliberar un exemplar sempre convocàvem els nens i nenes de
les escoles veïnes. A aquests nens i nenes els hi explicàvem
la història d’aquella llúdriga capturada a Extremadura, la po26
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dien veure dins una caixa de fusta, preciosa. I quan veien
aquella llúdriga sortir de la caixa i anar al riu del seu poble,
quedaven absolutament tocats. Si analitzem la foto d’un d’aquests alliberaments podem veure la cara d’íntima satisfacció que fan. Quan vull definir què és la seducció ambiental,
sempre mostro aquesta fotografia. Aquests nens i nenes queden tocats per sempre. N’estic segur que, quan siguin grans,
i algun dia s’autoanalitzin o es posin en mans d’algun psicoanalista per saber quin és l’origen de la seva sensibilitat per
la Natura, si ho fan bé arribaran al dia que uns individus varen arribar al seu poble amb una caixa de fusta i varen alliberar una llúdriga.

El cas de la Sierra de Escalona
Un altre exemple fantàstic de seducció ambiental em va
passar a la Sierra de Escalona, situada entre Alacant i Múrcia.
Un lloc sense un especial atractiu paisatgístic, però pleníssima de conills i per això també de rapinyaires. Un amic meu,
Carlos Javier Durá, hi estava fent la tesi doctoral sobre el duc,
la rapinyaire nocturna més grossa del nostre país. Cada any
anellava i marcava una vintena de pollets, per poder-los seguir, però cada any els caçadors els hi mataven tots i no podia avançar en la seva tesi. Un dia m’ho va comentar i li vaig
suggerir que apliqués la seducció ambiental. En lloc d’anellar
els pollets, uns autèntics i preciosos pelutxos, ell sol amb
amics, ho havia de fer amb els nens de les escoles properes,
i degut al difícil accés per un autocar, que fossin les mares o
àvies que els portessin amb cotxes particulars. I sobretot, cada pollet anellat havia de ser batejat amb un nom triat entre la
mainada i els adults presents. Quan els nens i les mares toquin els ducs quedaran tocats, estic segur que anirà bé, li
vaig dir. I no va fallar. El dia que un caçador va matar el Búho
Pepito, per exemple, la seva senyora no li feia ni el dinar, ni el
27
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sopar, els fills empipats... I no van matar cap més duc, gràcies
a aquesta acció de seducció ambiental tan simple. El meu
amic va poder acabar la tesis, i ara fins i tot tenen una sobrepoblació de ducs, acostumats com estaven a les nombroses
baixes per afusellament cada hivern.

Història dels Parcs Naturals
Yellowstone, el primer Parc Natural que es va declarar al
món, es va crear el 1872, és a dir encara no fa 140 anys. I en
la declaració fundacional deia que es protegia perquè era una
mena de catedral de la Natura, és a dir, s’assimilava el patrimoni cultural a un lloc d’evident interès com patrimoni natural.
Hem de tenir molt en compte que els Espais Naturals Protegits són un fet relativament recent, i que els declara una part
de l’espècie humana, per protegir-los d’una altra part de l’espècie humana. I això gairebé sempre genera conflicte, no ens
enganyem. A la natura no li fan falta parcs, podria funcionar
perfectament sense, si no fos per la presència dels humans.
Els primers Parc Nacionals a Espanya, Covadonga i Ordesa varen ser creats el 1918. El 1955 és quan s’aprova el Parc
Nacional d’Aigüestortes, i aquí podem dir que comença la història de la conservació a Catalunya, que havia tingut un principi d’ordenació el 1932 durant l’etapa republicana. Si en un
mapa comparem la superfície urbanitzada (per ciutats i urbanitzacions) l’any 1950 i l’any 2000, veiem que s’ha incrementat notablement, i per això cal més que mai la preservació de
certs espais naturals, actualment emparats per directives europees dins la Xarxa Natura 2000, que protegeix un 25% de la
superfície catalana. Però tenim una assignatura pendent, i és
que malgrat aquesta notable superfície protegida, aconseguida per la consciència ambiental de la societat, traslladada a
lleis d’àmbit autonòmic, estatal i europeu, la gran majoria de
propietaris no estan satisfets d’estar dins d’un espai protegit.
28
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Que estigui descontenta una persona que volia especular amb
els seus terrenys s’entén, però hi ha moltes persones que estimen el territori que estan descontentes pel tracte que reben
dins alguns espais protegits. Alguna cosa hem fet malament.
Tinc amics conservacionistes i propietaris, que algun gestor
de parcs ho ha aconseguit fer tan malament que fins i tot ells
s’han molestat. Aleshores, aquí tenim una assignatura pendent: hauríem d’aconseguir que, si una persona estima el seu
territori, estima aquell terreny, estigui content de tenir-lo dins un
parc natural, i així que quedi preservat per sempre més. Ha
de tenir més avantatges que inconvenients, i sobretot ha de
tenir el reconeixement de la societat. Hi ha sistemes per fer-ho,
que han funcionat en d’altres països.
Els últims 7.000 anys Catalunya devia ser un 80% per cent
bosc i un 20% de zones humides. Hem fet els parcs naturals
amb el que queda de zones humides i una part de la zona forestal i de muntanya. Pràcticament no s’ha protegit la part de
paisatge rural. I hem arribat a la contradicció que dins els espais protegits s’han prohibit o perdut activitats tradicionals
que de vegades afavorien la biodiversitat, i a les zones agrícoles també s’ha perdut biodiversitat per pràctiques massa
intensives. Hi ha moltes zones rurals on pràcticament no hi ha
fauna, i a la vegada hauríem d’aconseguir retornar, amb mètodes lògicament sostenibles, certa activitat rural en espais
protegits. Tot plegat és compatible.

La mediació en el cas del Canal Segarra-Garrigues
L’any 2005 em va tocar fer de mediador en el conflicte del
canal Segarra-Garrigues. Hi havia una baralla dins la Generalitat entre el Departament d’Agricultura i el de Medi Ambient
pel tema de les Zepas (Zones d’Especial Protecció per les
Aus), i el president d’aquell moment, l’amic Pascual Maragall,
quan va sentir que anava d’ocells va dir: d’això en vull parlar
29
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amb en Jordi Sargatal que és el meu assessor personal en
tema d’ocells, i em va nomenar mediador en el conflicte. I em
va tocar passar-me l’estiu del 2005, estudiant a fons el cas
dels secans de Lleida, jo que sóc un home d’aiguamolls.
El cas és molt clar i a la vegada enormement complicat.
De fa més de cent anys que es reivindica i projecta un canal
per regar la zona de la Segarra i les Garrigues, igual com ja
s’havien fet altres canals a les planes de Lleida. Finalment es
construeix la presa de Rialb, es fa un sistema de regadiu
enorme i caríssim per regar 70.000 hectàrees, i per una directiva europea, que també té raó, es declara que 40.000
hectàrees de les projectades no es poden regar per la presència d’ocells protegits, i això passa en camps de persones
que ja tenien coll avall que regarien, i ara els hi diuen que no
poden regar perquè hi ha ocells.
És evident que si arriben a tenir un canal de regadiu fa 50
anys actualment no quedaria ni una hectàrea de secà a Lleida. Les zones de secà tenen uns paisatges molt bonics, on hi
ha espècies molt interessants, però el pagès veu que en anys
de males pluges no té bona collita, mentre que els seus veïns,
que poden regar del canal la tenen assegurada. Hi ha la contradicció que la societat admira i protegeix els paisatges de
secà, mentre el propietari no en pot viure i reivindica el regadiu. És evident que hi ha una injustícia a resoldre, i més quan
es protegeixen les zones amb presència de certes espècies
d’ocells, que si hi són és degut a les bones pràctiques agràries, que han permès la seva compatibilitat amb els cultius.
Per tant es castiga a qui ha fet una agricultura sostenible, i en
canvi es premia als que havien fet una agricultura intensiva
que va foragitar les espècies d’ocells.
El primer que s’havia de fer és reconèixer la labor positiva
del pagès que ha fet bones pràctiques agràries, i intentar que
obtingui uns beneficis igual que si tingués regadiu. Perquè no
fer que els pagesos “protegits”, apart de cobrar per la seva
collita de secà cobressin per produir biodiversitat. El pagès
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sempre ha produït allò que li demana la societat, i segur que
hi guanyaríem tots, i encara ens estalviaríem diners, si li paguem per cada pollet de Sisó, de Calàndria, o de les espècies
subjectes a protecció. El que és evident és que l’ocell no té
culpa de res i hem de mirar també que el propietari no quedi
gens afectat, al contrari.

Els incendis forestals
Un altre cas que també es podria utilitzar i seria molt positiu
per aconseguir equilibris naturals perduts, són els incendis forestals. Per què hi ha tants incendis forestals? Perquè hi ha molta massa boscosa i massa continuada, ja que molts antics cultius i pastures han estat reocupats pel bosc, i en aquesta massa boscosa hi ha molt de combustible. Pensem què ha passat,
fa només 15.000 anys a Catalunya hi havia moltíssims herbívors
salvatges, fins i tot mamuts, hi havia bisons, hi havia cavalls salvatges, grans ramats de cérvols, en definitiva hi havia molts
grans herbívors que es dedicaven a consumir matèria vegetal,
és a dir combustible, i convertir-la en biomassa animal. I a més,
també hi havia l’espècie humana, que també consumia molt
d’aquest combustible. Per tant, hi havia molts mamífers que
convertien biomassa combustible en biomassa animal.
L’espècie humana va eliminar quasi tots els herbívors salvatges, i en el seu lloc hi va començar a posar herbívors domèstics, que en el fons continuaven la labor de conversió. Actualment al bosc no hi ha ni herbívors salvatges, ni domèstics,
i l’espècie humana pràcticament no utilitza combustible forestal. Cada any que no hi ha incendis forestals, que és una bona
notícia, hi ha un 30% més de combustible a punt per cremar als
nostres boscos. I en canvi estan desapareixent ramats. Només
amb el 10% del que cada any gasta Catalunya en apagar i vigilar incendis, es podria fer una prevenció en base a fomentar
la ramaderia extensiva, incentivant la pastura, assenyada i con31
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trolada clar, en superfícies forestals. O sigui que un ramader,
apart dels ingressos per la llet, la carn, etc. tindria uns ingressos per ajudar a fer prevenció d’incendis, en convertir biomassa combustible en biomassa producte ramader.
Tot això és possible, ja es fa en alguns llocs, i de fet és simplement mantenir el bon ús ramader que durant cents d’anys
s’havia fet al nostre país, quan precisament per això no hi havia els grans incendis que tenim avui en dia. Dins Territori i
Paisatge es va iniciar el Projecte Roure, per potenciar els roures, alzines i suros, enlloc dels pins bords, altament combustibles. I com a continuació d’aquest, el Projecte Guardabosc,
per gestionar amb la ramaderia les zones forestals del país.
Els sistemes com aquest, d’aprofitament de les dinàmiques
naturals, són els únics que poden ajudar a solucionar, i per
sempre, un problema gruixut com el dels incendis forestals.

Els voltors com a sanejadors del medi
Un altre cas d’aprofitament de les dinàmiques naturals per
resoldre un problema és el cas dels voltors, que a la Natura
serveixen per fer desaparèixer els cadàvers dels animals. A
Catalunya, al Pirineu, hi ha persones que se’ls hi mor una vaca, han de pujar amb el tractor, arrossegar-la, baixar-la fins a
baix, trucar que la vinguin a buscar per a que la traginin fins
lluny, gastant combustible i hores, i la cremen a no sé on, gastant més combustible i energies.
I paral·lelament hi ha estaments de l’Administració que
busquen despulles d’escorxador i, gastant més energia i hores, tornen a traginar residus animals de vegades gairebé al
mateix punt on el ramader ha hagut de retirar la vaca morta.
Si ho analitzem bé veiem que és una autèntica absurditat. Una
cosa és que la vaca es mori per una evident malaltia infecciosa, o quan hi va haver el cas de les vaques boges, però
actualment no té cap sentit que en moltes parts del nostre pa32
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ís, on per sort hi torna a haver voltors, ens hàgim de gastar diners gestionant els animals morts. Per sort, passat el problema de les vaques boges, la mateixa Comunitat Europea ja ha
regulat la possibilitat de deixar els cadàvers a la muntanya,
per deixar que continuï la cadena tròfica natural. Hi guanyarem tots, el ramader el primer, els voltors tindran menjar, i no
caldrà gastar diners en mesures de conservació.
A França ja ho estan fent. A les zones on hi ha voltors, el ramader té una zona tancada al costat mateix del seu mas o
granja on hi llença els animals morts, i no cal que truqui a
cap companyia. Es guanya temps i diners i a més s’alimenta
els voltors, i el ramader els veu com a element positiu de l’ecosistema. Actualment a Catalunya tenim els 4 voltors europeus, el voltor comú, que té el cap pelat per ficar-lo dins l’animal mort i treure-li les vísceres; el voltor negre que se li menja la musculatura; l’aufrany, que va agafant els trossets; i quan
tot està net i polit apareix el formidable trencalòs, que té tres
metres d’envergadura, i és capaç d’empassar-se els ossos, o
si són massa grossos els llença sobre una tartera fins que es
trenquen. Tota una meravella, i una altre manera d’aprofitar la
biodiversitat en el nostre profit.

A manera de conclusió
Aquests últims exemples formen part de l’esperit d’aquesta conferència, i de les que vindran dins el present cicle, i és
mirar que la societat i la natura visquin amb més harmonia,
que puguem mantenir aquests paisatges en el futur, amb
aquesta bellesa i plens de vida. De fet, el que dóna vida a un
paisatge és la fauna i hem de mirar que això es pugui mantenir, ja que seria molt trist que la nostra generació veiés com
s’extingeix el linx ibèric, per exemple, o tantes altres joies del
nostre patrimoni natural. I a més algunes espècies poden tornar, i demostrar com són possibles els projectes de reconci33
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liació entre la gran fauna i els humans. De moment a Catalunya ja han tornat l’ós i el llop, també sembla que el linx europeu, i esperem que també retorni el vell marí, la foca mediterrània. Poca gent sap que d’aquesta espècie, encara en
quedava un exemplar l’any 73 al Cap de Creus, a la Cova del
Bou Marí, entre Roses i Cadaqués. Pot tornar, hem de mirar
que aquestes espècies puguin tornar a viure entre nosaltres,
i amb això obtindrem bons indicadors de qualitat de vida i de
civilització.
I ja per acabar, m’agradaria comentar una frase que va escriure Goethe, ara fa uns 200 anys, que vaig descobrir un cop
ja havíem salvat els Aiguamolls, i que vaig veure que explicava moltes coses que m’havien passat. Per això de fa un
temps sempre la poso al final de les meves conferències. Diu:
“hi ha una veritat elemental que afecta tots els projectes
d’iniciativa i que, si s’ignora, fa fracassar infinitat d’idees i de
plans esplèndids: i és que en el moment en què et compromets definitivament, entra en joc la providència... Qualsevol
cosa que vulguis o que somniïs que pots fer, comença-la. La
determinació té geni, poder i màgia. Comença ara...
Moltes gràcies, i esperem que el geni, el poder i la màgia
ens acompanyin sempre.
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LA GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS A CATALUNYA
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Membre del Comitè Espanyol del PNUMA
(Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient),
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(Unió Internacional per a la Conservació de la Natura),
del Fòrum Global 500 de les Nacions Unides
Membre del Capítol Espanyol del Club de Roma
Barcelona, 24 de març de 2011
_________________

Agraïment al Grup Català del Capítol Espanyol del Club de
Roma, coordinat pel senyor Masoliver. Voldria tenir unes paraules de record i sobretot per fer-li arribar bona energia al
Joaquim Maluquer, que en aquests moments està passant un
mal moment, i fer-li arribar el nostre sentiment de suport. Un
record a l’estimat Quim que ha estat el pare de la criatura d’aquest cicle “Societat i natura” dins el Grup Català del Club de
Roma.
De fet, parlar de medi ambient en aquests moments i parlar de parcs naturals, en la meva opinió, no ho hem d’entendre de cap manera com un exercici de curiositats botàniques,
zoològiques, d’un desig d’una natura prístina. No podem oblidar que estem en el context d’una crisi que no té precedents
històrics coneguts; no és una crisi financera estrictament, sinó de model de relació de l’espècie humana amb el planeta.
En aquests moments, l’apropiació per càpita, per exemple a
l’àrea metropolitana de Barcelona, és de 30.000 quilocalories
per ciutadà / ciutadana diàries. En aquests moments, el sis35
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tema urbà ja ho és tot, car no podem parlar del sistema urbà
com el sistema de ciutat, sinó que en la concepció del segle
XXI podem parlar de territori ciutat, de Catalunya ciutat; doncs
si tenim una pista d’esquí a Baqueira Beret, no és un equipament creat per l’ús lúdic dels aranesos; si al Pallars hi ha el
Parc Natural del Pirineu no és en el sentit d’ús per als pallaresos; i si a la plana de Vic hi ha una munió de granges porcines, la seva producció no és pels vigatans. És a dir, el sistema ja ha desfronteritzat la frontera clàssica entre ciutat i
camp. El camp, els espais naturals protegits i el sistema ja és
un tot, hi ha una interacció continuada.
Vull advertir que el meu to no serà apocalíptic doncs el to
apocalíptic produeix, ontològicament, una desconnexió.
Quan, de forma mediàtica, s’amenaça de la destrucció del
planeta, quan als nens els hi diem que si no són bons minyons ambientalment no els hi diem com antany, que vindrà el
llop o bé que els tancarem a l’habitació de les rates, sinó que
sovint des de la docència els hi diem que no tindran futur, en
el sentit existencial, és una barbaritat. No es pot amenaçar de
que no tindrem planeta, que el destruirem. Aquest és un discurs que l’hem de foragitar perquè és apocalíptic i, està descrit per Ehrlich, com l’efecte foguerada, és a dir, davant d’una informació alarmant, els humans posem en marxa un mecanisme de defensa etològic i desconnectem i mirem cap a
l’altre costat. Per tant, no farem apocalipsi de cap mena perquè traeix els principis de comunicació del mateix Ramon
Margalef, aquest gran científic que és el nostre referent sempre. Ell estableix que el que hem de fer és informar i capacitar i, sobretot, si la informació és bona, si capacitem amb informació objectiva, mesurable i ponderable, una persona ben
informada sempre multiplica. Una persona mal informada
sempre resta. Per tant, el principi de comunicació estableix
que la informació ha de ser bona sempre i invariablement.
En aquest context enunciar que, en efecte, en el cas de
Barcelona, si entrés en un hipotètic col·lapse, entenent que
36
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el sistema urbà funciona metabòlicament gràcies a unes entrades enormes diàries d’energia i d’aigua que venen de les
diferents centrals, dels diferents embassaments, si es tanqués
alguna d’aquestes aixetes, aquest metabolisme urbà que és
tan bo en produir terciari, en 24 hores es col·lapsaria. Es calcula que la quantitat de superfície agrícola que necessitaria
la ciutat de Barcelona i el seu terme municipal (no l’àrea metropolitana) si es produís una situació de col·lapse i s’hagués
d’autoalimentar (una situació indesitjada de ben segur), necessitaríem una superfície agrícola el doble del que és el territori de Catalunya, és a dir, uns 70.000 quilòmetres quadrats.
De manera que el sistema no és autosuficient.
Aquest context de crisi dóna incertesa, dóna inseguretats.
Relatiu al model energètic, sabem que en 8 o 10 anys tindrem
problemes quant a les reserves d’hidrocarburs; la mobilitat i
especialment el model productiu dels sistemes industrials en
un 70% està fonamentat en hidrocarburs que no són regenerables. Tot plegat fa que quan es parla de temes de conservació, és en la perspectiva no de curiositats botàniques i biològiques, sinó com una aproximació, una manera d’entendre
l’estat de salut de l’entorn que ens dóna suport existencial.
Hi ha un parell de principis, per a mi, remarcables. El primer estableix que si un univers, en la seva incommensurabilitat, el seu llarg procés d’evolució i en la seva complexitat,
si no genera en aquest llarg procés i de formació d’aquest
univers, un organisme viu capaç d’interpretar-lo, aquest univers no existirà. Aquest univers en la seva complexitat evolutiva, entre els infinits organismes vius generats hi ha l’espècie humana que intenta interpretar el propi univers i el propi planeta.
L’amic Jordi Sargatal, citava d’aquesta natura que, fins i
tot, a vegades en discursos conservacionistes oblida l’espècie humana. En aquests moments hi ha dos corrents de conservacionisme americà que són d’extrema dreta ideològica;
perquè també hi ha ideologia en la conservació. Hi ha grups
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conservacionistes d’extrema dreta a USA que conviden a les
seves dones militants a no reproduir-se perquè, segons ells,
l’espècie humana ho hem fet tan malament, hem sigut tan
agressius, tan destructors amb el Planeta, que l’única manera de redimir aquest pecat ambiental, aquesta agressió tan
forta és que nosaltres desapareguem com a espècie. Fixeuvos bé, aquest és l’objectiu d’aquest pensament. I algú pot
dir: i si desapareixem nosaltres, aquí mateix on som, això seria un bosc mediterrani. Quina importància tindria? si fos així,
si no hi ha l’espècie humana, tant li fa al planeta que això sigui un alzinar o no? Per tant hi pot haver pensaments tant asocials que parlin de conservació i que aspirin fins i tot a creure que l’espècie humana és sempre nociva, aquesta és una
visió maniquea. Evidentment que hi ha hagut conductes humanes i líders humans i tecnologies destructores, però hi ha
hagut, paral·lelament, lluitadors socials i avenços científics i
tecnològics que no tenen precedents.
Segonament, Whitman, el gran poeta americà, diu: la grandesa de l’univers no cal buscar-la a l’univers, si passejant per
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qualsevol camí, o per qualsevol paisatge, la grandesa de l’univers i la seva complexitat es comparable la complexitat d’una simple tija, d’una senzilla planteta de vora de camí. Teilhard de Chardin, diu que la grandesa de les coses està en la
petitesa; no és estrany que a nivell d’art ens encanti el romànic, que és la linealitat i la sobrietat. Per tant, la complexitat sovint és una nebulosa que ens posa dificultats, però que l’hem
d’afrontar amb el màxim de dosis de diafanitat.
Altra consideració, és que no sembla aconsellable parlar
d’espais naturals protegits, ni de natura de flors i violes i romaní, d’una natura bona i d’una societat dolenta. Tot plegat
és decimonònic. No podem parlar de natura sense nosaltres,
perquè sinó, fem un plantejament totalment asocial. Hem
d’entendre que, en efecte, estem en un context de crisi en el
que interactua tot. En aquests moments històrics per entendre
aquests processos de crisi tan importants es necessita una visió interdisciplinària, per això aquest no és un tema per als
biòlegs, ni dels geògrafs, sinó que és un tema interdisciplinari. Per entendre l’abast d’aquesta crisi, aquí s’invoca la necessària interdisciplinarietat: economistes, sectors inversors,
dret, biologia; és a dir, només es pot entendre i analitzar
aquesta perspectiva des de la visió holística.
La crisi, que tant ens afecta, i és una crisi que ha trobat
resposta en el camp de la conservació, una via són els espais naturals protegits, tal com en cita l’amic Sargatal. El conservacionisme dels espais naturals té l’origen més remot, s’ha
trobat documentat en la cultura Mesopotàmica. Els mesopotàmics ja havien formulat fa 3.500 anys, entre l’Èufrates i el Tigris, una zona ubèrrima amb una diversitat extraordinària. Per
entendre-ho cal fer un exercici d’hermenèusi, doncs, estem
parlant de 3.500 anys BP. S’ha de contextualitzar en unes societats i un context cultural i civilitzador totalment diferent al
nostre. No és tractava doncs d’un parc natural a l’estil del que
entenem ara com un espai natural protegit, sinó que era sobretot un munt de curiositats botàniques que, els mateixos ex39

Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 40

èrcits, quan tornaven de les seves campanyes portaven espècies de plantes i animals exòtiques. Una mínima perspectiva històrica, ens pot ajudar a mostrar que venim de molt enllà, i ens situa en una perspectiva de més modèstia com a societat. Sovint sembla com si la societat del segle XXI oblidés
la perspectiva històrica; dóna la impressió que tot ha començat els últims 30 anys. Això algú ho ha definit com la síndrome d’autosuficiència excessiva de començaments de mil·lenni; com una nova religió la ciència i la tecnologia ens capacitaran per afrontar qualsevol gran crisi.
Insistint en la perspectiva històrica, segons Glacken, el primer conservacionista de la humanitat és Hipòcrates de Cos,
el pare de la medicina moderna. En el seu tractat hipocràtic,
que no va escriure ell sol, sinó que el va escriure amb molts
més deixebles, en un dels seus volums, recordem que aquesta obra està destinada als futurs metges, fet que revela que
l’ambient, en el inicis més remots és estudiat des d’un punt de
vista sanitari i des del punt de vista farmacèutic i curatiu, l’estudi i el coneixement de les plantes i del medi antany tenia a
veure amb les maneres d’afrontar els problemes de salut i les
opcions terapèutiques de les persones. Hipòcrates, en aquest
tractat indica als futurs metges: “si voleu fer una bona diagnosi, una bona clínica de la malaltia del vostre malalt molt
abans de mirar el seu cos, observeu on viu, fixeu-vos bé si la
vila o l’habitacle que l’acull, està a prop d’un riu o no, si les aigües són calmes o si són ràpides; fixeu-vos en la naturalesa
del substrat, mireu si hi ha vegetació o no, mireu el règim de
vents, mireu el règim de vida i quan tingueu aquesta informació acosteu-vos al malalt i fareu la diagnosi amb molta més
precisió. Actualment i contextualitzant, en diem una auditoria
ambiental. La visió ambiental d’Hipòcrates a començaments
del segle XX és reformulada per l’Acadèmia de Metges de
Catalunya i Balears i fomentant les topografies mèdiques, a
realitzar pels els metges rurals. Als principis del segle XX la
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Real Acadèmia de Medecina de Catalunya i Balears incentivava i premiava cada any la topografia mèdica. Són localitzables en les biblioteques algunes memorables Topografies
Mèdiques, cas de Viladrau, Vilaseca, Esparraguera...
També és interessant Aristòtil. En els seus llistats de coneixement del medi i de biodiversitat i les interrelacions entre
éssers vius i el medi, en una situació precientífica.
En l’obra de Plini el Vell, s’ha documentat la primera denúncia i el primer cas d’una sanció d’un delicte ambiental. Plini el Vell va publicar, en 37 volums d’història natural tota la
biodiversitat coneguda fins aquell moment, en una visió precientífica (per exemple com descriu un ratpenat, un quiròpter:
és el resultat d’un creuament entre un aligot i una rata). Es diu
de Plini, que és un dels homes més intel·ligents de la història
de la humanitat, que morí davant del Vesubi, doncs ell no es
creu en aquell moment que l’explosió que s’està produint en
aquells moments és l’ira dels Déus, per ell és un fenomen físic, es planta davant del volcà amb els dos escrivans a descriure el fenomen, morint els tres amb l’erupció. Amb ell és la
primera vegada que trobem una relació de xarxa atròfica amb
una certa visió ecològica i diu que aquell qui mata una cigonya ha de ser condemnat a mort (potser es passa una mica),
perquè les cigonyes controlen les poblacions de rata i de gripau. És la primera vegada que apareix una visió d’una certa
ecologia i formula realment una sanció que evidentment no
podem subscriure. Estem parlant, de totes maneres, de 2.000
anys enrere.
Fa una primera descripció de la Península Ibérica, la concreta amb tres volums a Geographiká, a ell se li adjudica
aquella frase que apareix a la capçalera de molts llibres que
diu: una ardilla puede ir de los Pirineos hasta el Estrecho de
Gibraltar, saltando de copa en copa. Això és molt bonic, però no, ell no ho diu. És un exemple de com es distorsiona la
història. El que cita és que la Península Ibérica està densament poblada de boscos, diu literalment que és selvàtica.
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També parla d’un tema d’impacte ambiental, d’una sobre població de conills. Hispània indica terra de conills. Cita que una
població d’ibers del sud-est ibèric han de marxar del seu territori, doncs hi ha tants conills que no tan sols se’ls hi mengen
les collites, sinó que desestructuren l’horitzó del sòl. Els conills, com sabeu, viuen en colònies familiars i cada vegada
que van a fer una deposició i que marquen territori realitzen el
que s’anomena un esgarrapall, de manera que desestructuren totalment el sòl, i han de marxar de tants conills que hi ha.
I la pregunta que ens fem, és: com poden migrar cap a altres
terres a partir d’una disponibilitat proteica tan gran? Si tenen
tants conills, com és que no els capturen?. Sembla que la resposta podria ser, que es tractava d’una cultura que no tenia
incorporat el conill en la seva dieta, un aspecte totalment cultural, actualment hi ha moltes cultures europees que ho segueixen. La posició cultural és determinant a l’hora d’entendre processos com aquest. És el primer cas que trobem d’un
impacte ambiental històric documentat.
No seguim més per aquesta línea historicista, per raons de
temps, però tant mateix fixem-nos bé en Horaci, en el llibre
Oda I; si llegim aquest text projectat veiem que, podria ser
perfectament un manifest de protesta d’una ONG actual. El
text té 2.000 anys, fixem-nos bé: con tanta construcción, soberbias moles, pronto nos faltará terreno de labranza. Amb
tot aquest creixement urbanístic que hem fet al país ens hem
menjat tots els espais agrícoles, tot el sòl agrícola més fèrtil.
A continuació Horaci prossegueix. Con estanques se adornan las mansiones casi como el Lucrino de tamaño. Substituyen los plátanos al olmo (l’arbre foraster substitueix i també
la jardineria suplanta determinades formes de conreu). Cunden los bosques de laurel que impiden que el sol penetre en
su tupida fronda... Es van expandint tant, que és un problema
que tenim ara, sabeu que la superfície forestal a Catalunya
ha augmentat, estem a un 60% del territori que és superfície
forestal. No fue esto lo prescrito por Catón ni por Rómulo ni lo
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que hicieron nuestros ascendientes: ellos tenían villas más
pequeñas y posesiones públicas más grandes; ningún particular se hacía pórticos y la ley protegía prado y pasto. Hi havia la idea de lo públic com més gran i aquesta visió si voleu
més social de l’espai. Això té 2.000 anys i té una frescor absoluta. Això ens immergeix en un bany de modèstia obligat.
No és veritat que siguem els reis del mambo al segle XXI, d’aquí 30 anys se’ns en riuran d’on estem en aquests moments
nosaltres. Com pot ser que nosaltres no posem al seu lloc la
profunditat dels coneixement d’anys enrere?, el valor acumulatiu d’aquest.
No us robaré més temps amb aquesta perspectiva històrica, tanmateix vegem un document carolingi, Capitullare de
Villis, molt interessant. Aquest document apareix a l’any 800.
Fixem-nos la perspectiva conservacionista remota, fa 1.200
anys: “els nostres boscos i florestes s’han de custodiar amb
diligència. No es pot permetre que els boscos, on siguin necessaris, pateixin greuges per tallades excessives”. Segueix:
“a les hisendes reals, s’han de plantar, entre altres, presenta
una vintena d’espècies d’arbres amb criteri d’ús funcional i
operatiu del bosc”. És a dir, cal plantar allà on sigui socialment necessari.
Només us citaré dos casos. El ginebró. Sabem que el lleixiu es descobreix el segle XV. Com es rentaven els nostres
avantpassats? Com rentaven les robes i les pells? Aquelles
robes no es rentaven. Per què tenia tan d’interès el ginebró?
Era important, el tallaven a trossets, té uns principis actius a
dintre de la fusta i els posaven entre la roba. Les estelletes de
ginebró actuaven com bactericida i fungicida.
Per què la pomera era tan important? Doncs la patata, com
a farinàcia per excel·lència dels nostres avantpassats, arriba
al país el segle XIX i es socialitza e aquest segle (encara que
al XVII va entrar per Astúries però era un menjar per al bestiar). Què menjaven els nostres avantpassats fins aquest moment? Castanya, que no una delicadesa reservada al consum
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de tot sants, sinó un menjar popular per tot l’any. I sobretot es
menjava la poma no com fruita sinó com farinàcia, es cuinava, bullida, fregida, fins i tot s’utilitzava curativament (el concepte de pomada, s’aplicava com teràpia pels cops), i els
francesos encara en segueixen dient la “poma de terra”.
Fem un salt històric. A l’estat espanyol comença la idea de
conservar els denominats espais naturals, sobretot a partir,
de l’Escuela d’Enginyers de Forests de Villaviciosa de Odón,
que tenen una influència clarament de Goethe i Humboldt. A
finals del XVIII, Goethe feia unes tertúlies en les que hi anava
Humboldt després del seu viatge pel nou món. La primera vegada que es va formular una certa teoria del que actualment
denominem sostenibilitat, va ser a partir d’un personatge: Cotta. En les etapes més incipients de l’industrialisme, hi ha una
demanda molt gran d’energia, evidentment no es coneixen
els hidrocarburs, l’energia calòrica eren els denominats dendrocombustibles: carbó i llenya, amb l’increment progressiu
de la demanda energètica els boscos anaven sent delmats,
l’apropiació inicialment era tallar els arbres més propers.
Considerant la llei de balanç energètic, que explica que no
podem gastar més en el transport que el que portem energèticament, actualment ens ho saltem, Cotta formula la dasometria com una ciència que permet avaluar la producció
primària dels boscos, per tant es pot retirar una quantitat inferior a la capacitat de producció. En aquest context començarien les primeres idees de conservació i de protecció que
tenen aquesta arrel goethiana (de Goethe), des d’una perspectiva en certa manera sostenibilista. És molt interessant,
l’aportació de Goethe, Cotta, Humboldt i de l’escola de Monts
de Tharandt. Al començament del segle XIX ja hi van dos nois
espanyols formant-se a Tharandt, seran els dos primers enginyers forestals, que començaran a plantejar la ordenación
de los montes; és a dir, en fer l’activitat extractiva, aquesta
s’ha d’organitzar a partir del que en economia es coneix com
treballar amb l’excedent (amb els interessos però mai amb el
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capital). Si nosaltres som capaços, a partir de la metodologia
que descriu Cotta que és saber quantificar la producció, l’excedent per hectàrea de llenya que normalment treu cada
bosc, a partir d’aquesta metodologia podem extreure de cada hectàrea lo que és l’excedent (i no el capital). Això és una
autèntica revolució, és el sostenibilisme entès en els termes
més diàfans. Aquí comença aquesta necessitat d’ordenar i
d’organitzar el territori i això comença sobre tot a l’Escola de
Villaviciosa, el 1830, on apareix la primera llei forestal que ordena l’ús i l’apropiació, sobretot dels boscos.
A la segona meitat del s XIX, sorgeix un personatge, poc
conegut, Rafael Puig i Valls, és un enginyer forestal de Tarragona, va ser qui va posar l’hora oficial de Barcelona, va ser un
innovador en diversos fronts. Va ser el fundador del Club Alpí Català, dues vegades president de la Real Acadèmia de
les Ciències i les Arts de Barcelona, va posar l’hora (Barcelona patia un caos horari a nivell de port,), va introduir el sistema mètric decimal que està dipositat a la Real Acadèmia de
les Ciències, va fer el primer llibre sobre la fil·loxera, va portar els darrers dissenys d’arada i de tecnologia mecànica de
l’agricultura. A Barcelona hi havia un problema molt notori perquè quan hi havia una mica de pluja a dalt a Collserola, immediatament el que era la Barcelona d’aquell moment s’inundava i quedava col·lapsada. Fins aquell moment històric, encara no s’havia implementat el pla de sanejament de García
Faria, no hi havia ni clavegueram ni aigua potable, encara
funcionava el sistema del “agua va”. Us podeu imaginar com
era Barcelona i com estava Collserola? No hi havia ni un arbre,
per poc que plogués a Collserola, immediatament els carrers
quedaven col·lapsats. Puig i Valls en aquest moment està a la
presidència de la Real Acadèmia de Ciències. Conjuntament
amb Antoni Massó, fundador del Centre Excursionista de Catalunya, formulen la primera denúncia ambiental a finals del
segle XIX i ho porten al Congrés de Madrid, adverteixen que
les muntanyes que voregen Barcelona s’han de reforestar,
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que les inundacions que es produeixen al sistema urbà, per
a entendre-les, no s’ha de mirar els carrers sinó que s’ha de
mirar la muntanya.
Puig i Valls farà la primera proposta, a l’any 1901, del que
han de ser els primers sis espais naturals protegits de Catalunya. Tot i que a Espanya ja havia sortit la proclama de Vidal que havia proposat la protecció dels Picos de Europa i
Covadonga. Puig i Valls planteja la necessitat de protegir sis
indrets de Catalunya que en aquell moment ell, els veia clars.
La primera proposta va ser Montserrat, com un exemple de
paisatge cultural, de geologia, de biologia, però amb evident
component social. Aquesta visió totalment progressista del
segle XXI, d’entendre un parc natural no com un món de curiositats biològiques estrictes, sinó també en la seva dimensió
social i cultural.
A finals de segle XIX, el moviment de la Renaixença, pren
consciència sobre els valors del territori, no tan sols antropològics i etnològics i arquitectònics, sinó de qualitat dels paisatges. Més endavant, als anys vint del segle passat, el primer espai natural protegit a Catalunya el signa Alfons XIII a
Estocolm l’any 1928, en un sopar que es veu que un secretari hàbil li va posar aquest decret per a signar i ho va aconseguir. Aquest decret diu literalment que el Montseny s’ha de
protegir para mejorar la virilidad de la raza. I per què això?
En aquells moments Barcelona és una ciutat industrial i les
condicions de salubritat son pèssimes, aleshores el Montseny ha de representar el lloc on els nois i noies aniran a posarse forts. Per tant, el conservacionisme no ha volgut dir sempre el mateix. Fins i tot els espais naturals més grans d’Espanya i del món protegits, tenen un origen socialment injust: els
cotos de caça de la monarquia i la noblesa, el paradigma dels
qual és el Coto de Doñana.
Primera proposta interessant: Rubió i Tudurí. Aquest personatge fa la proposta d’una anella verda, impressionat sobretot per les teories de Forestier i d’algunes ciutats com Bos46
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ton per exemple i ho porta a la Barcelona industrial. És molt
interessant com formula i reformula aquesta anella verda que
ha d’ajudar a mantenir la naturalitat del sistema urbà. Aquesta anella la rellegeix un arquitecte, Bertran, introdueix les
idees de Margalef i la Diputació proposa l’anella verda que
és aquest conjunt d’espais naturals protegits al voltant del sistema urbà per evitar, sobre tot, que la urbanització acabi de
destruir aquest cinturó verd.
La perspectiva històrica dels parcs naturals comença a
Catalunya a l’any 56, quan es declara el primer parc nacional
(aquest és un concepte que no s’ha de barrejar amb el de
parc natural), que és un espai natural protegit en el que no
s’hi pot dur a terme cap activitat humana de caràcter extractiu o productiu i el territori ha de ser propietat de l’Estat o del
Govern autònom (en principi no es pot compatibilitzar amb la
propietat privada). El primer que es declara és Aigüestortes i
és l’únic parc nacional que hi ha a Catalunya. A partir de la llei
del 85, que és una llei d’espais naturals protegits, es comencen a declarar diferents indrets interessants del país sota la figura de parc natural.
Actualment disposem d’altres figures com la Xarxa Natura
2000, el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) que és un instrument de gestió i conservació que té un rang una mica més
petit que els espais naturals protegits pròpiament, que els
parcs naturals. Hi ha elements de caràcter internacional que
reforcen la gestió d’aquests espais. És el cas de la UNESCO
que pot declarar reserva de la biosfera algun d’aquests espais, que aleshores es reforça entrant a la xarxa de la biosfera de tot el planeta. En el cas de Catalunya només tenim el
Montseny. Conveni de RAMSAR, que és sobre les zones humides, que en el cas del Parc Natural dels Aiguamolls va ser
un element que va ajudar, doncs les zones humides eren perseguides i dessecades. Gràcies a aquest conveni va començar el seu procés de protecció dels Aiguamolls (va entrar l’a-
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ny 93, però s’hi va començar a treballar des del 76), un tema
que va liderar el Jordi Sargatal i el Quim Maluquer.
Altres instruments de protecció de la Unió Europea: la Directiva Aus, la Directiva Hàbitats, el Conveni Europeu del Paisatge, tot això és un instrument legal que ens ha d’ajudar a
protegir aquest territori, sobretot de les pressions i les formes
d’apropiació de les infraestructures viaries de l’expansió de
l’urbanisme, etcètera. Referent a la llei estatal, també hi ha
dues maneres d’actuar: hi ha una forma horitzontal i vertical
(horitzontal si protegim un territori i vertical si ens referim a
una espècie).
Després de tanta història i normativa, deixeu-me acabar
amb el Montseny, un exemple de parc natural protegit. Situat
a la Serralada Prelitoral, té tres grans unitats: la Calma, el
Matagalls, Agudes i Turó de l’Home. El cim més alt és el Turó
de l’Home. El nom del massís Montseny vol dir: “Mont Signis”
perquè es veu molt lluny des de mar, antany la gent de mar
quan venia de Mallorca o de Menorca, el Montseny era el seu
punt de referència geogràfica. A l’inici de la Renaixença, el
poeta Aribau, en el seu primer poema que es considera el
punt d’arrencada de la Renaixença canta la seva oda i parla
del Montseny com a referència de país.
Actualment, destacar que hi ha població interior, que viu a
dintre del Parc Natural, actualment hi ha més de 1.000 persones vivint dintre. Hi ha uns 20 municipis a dintre del Parc.
El Parc Natural ha de compatibilitzar la conservació amb l’apropiació (amb l’activitat de la gent del territori). Està dintre
de la tercera corona metropolitana, per tant és un espai que
està dintre de l’àrea metropolitana de Barcelona. Els boscos
dominants són els alzinars, els segueixen les fagedes. Amb
molt pocs anys s’han tancat unes 700 masies, a conseqüència de l’abandó dels correus i pastures, el bosc ha augmentat en el cas de l’alzinar, aquest ha augmentat en un 30%. Hi
ha espècies que són endèmiques que en tot el món només es
troben al Montseny, també hi ha un conjunt d’espècies que
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estan amenaçades, algunes que són molt singulars, altres
han desaparegut recentment. És a dir, que tot hi haver-hi una
figura de protecció, poden haver arribat a desaparèixer. La
joia de la corona del Montseny és la saxifraga vayredana, dedicada a Vayreda (naturalista olotí), és una planta que en tot
el món només es troba al Montseny. Saxífraga ve del grec i
significa “trenca roques”, és una planta que viu als roquissars
i la gent del país ha associat sempre el seu creixement en
llocs verticals i en la fissura de la roca per aquesta capacitat
de trencar. També una altra espècie rara, una joia acabada
de descobrir. Aquestes coses sembla que només han de poder passar a Nova Guinea o a l’Amazònia, però s’acaba de
descobrir fa 5 ó 6 anys, una espècie nova per la ciència, que
és un tritó, això no és gens freqüent, tot i que nosaltres l’havíem trobat i ens semblava que era un Tritó Pirinenc (que s’assemblen molt), però ara dos joves zoòlegs utilitzant les noves
tècniques d’anàlisi d’ADN, han vist que és una espècie nova.
Té una població total de 400 individus i és un dels vertebrats
més amenaçats del planeta.
La Diputació té un 13% de territori del massís, la resta és
propietat privada; per tant un parc natural no vol dir, en absolut, que sigui públic. El Montseny té un bon pressupost que
ha anat creixent tot i la crisi. L’apropiació: el consum per càpita d’un ciutadà adult del país, tant a la ciutat com fora ciutat, era de 5 tones d’arbres a l’any, ara són 5 bombones de
gas butà o propà. Aquest canvi energètic ha canviat totalment
els nostres boscos, hi havia una retirada continua i ara el bosc
el que fa és augmentar espectacularment (aquesta és una
dada poc coneguda, perquè encara ara, en alguns llibres, es
parla que un dels problemes ambientals més grans de Catalunya és la pèrdua de superfície forestal).
El Montseny és com una maqueta de tota l’Europa occidental, per això el fa tan singular i fins i tot molt bon indicador
del canvi climàtic. Les tres grans regions, els prats subalpins,
amb la vegetació de l’ambient subalpí amb tulipes i amb prats
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de pastura amb matolls de ginebró, també el narcissus poeticus. El bosc va pujant i va eliminant aquests prats subalpins.
Després tenim la boreoalpina, que és un vestigi d’un període
molt fred que va acabar de desaparèixer fa uns 10.000 anys
i és talment una relíquia amb fauna i flora també molt interessant. La fageda van pujant amb aquest augment de temperatura, que en el cas del Montseny ha estat d’1,2 en 50 anys;
veiem com la fageda va avançant i en va menjant els avets.
També són molt interessants, en la muntanya mitjana, les landes, aquests paisatges de ginestell i de bruc d’escombres.
A la regió mediterrània el que predomina és l’alzinar, un
bosc interessant, que va acompanyat sovint de l’alzina surera, que com sabeu produeix el suro, que és un producte molt
interessant. També els elements culturals del Montseny són
molt interessants. Això ens demostra que el nostre paisatge
no és un wilderness, és un paisatge usat socialment, està ple
de rastres d’elements humans. La Font del Frare és un lloc on
hi cuinaven els carboners i els bosquerols i ara té una dimensió social molt important. És aquesta coexistència entre
elements humans i elements naturals que fan que el paisatge acabi sent una expressió d’història natural i d’història social. La neu també molt important pels farmacèutics. Hem
trobat documents que expliquen que la neu del Montseny era
exportada fins a Marsella i, fins i tot, fins a Sicília. Pels metges
era molt important disposar de neu i hi havia una industria
molt important de neu (fins a començaments del segle passat).
En aquests moments el Montseny és un espai d’evasió, sobretot de retrobada amb la natura per part de la gent que viu
a les ciutats. Els caps de setmana s’omple de visitants,quan
hi ha neu encara molt més. Hi ha un ús social realment molt
fort que fins i tot de vegades és desproporcionat. També és interessant l’activitat ramadera i el nombre de caps de bestiar
de llana és el mateix ara que en època ibèrica, és una cosa
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molt poc coneguda, per tant és una pastura pràcticament
mil·lenària. El boví també és important.
Encara s’hi veuen rieres de debò, poc contaminades. També la fageda, que és aquest paisatge que tornava boig a Vivaldi; de fet, les Quatre Estacions expressen la fageda. Si Vivaldi hagués fet les Quatre Estacions en un alzinar, haguessin
estat absolutament diferents. Per tant, aquesta estacionalitat
característica de la fageda la concedeix una gran bellesa.
També les vernedes, formades per verns, aquests arbres que
rodegen només els rius no contaminats, són uns bio indicadors de qualitat de l’aigua. Aquí veiem algunes quantes espècies: l’avellaner, gatsaule, el freixe. També algunes espècies molt boniques però tan boniques com tòxiques. L’anemone nemorosa, dues flors d’aquestes en infusió produeixen
la mort fulminant. El corniol també és enormement tòxic. L’ortiga morta, la consolda, la gatassa. El no m’oblidis que té un
simbolisme: quan algú s’acosta a un altre i li ofereix una flor
d’aquestes li està dient que està enamorat. Això va bé saberho, encara que al sistema urbà no sé si en trobarem gaires
de no m’oblidis d’aquests...
Una fauna interessant, com és el tritó del Montseny, la salamandra que té els mateixos colors dels taxis de Barcelona,
que si ho veiem en un programa del National Geographic
quedem admirats i si jo us dic que aquesta és una salamandra trobada a la Bassa de Can Mataburros no s’hi posa interès. Té els mateixos colors que els taxis de Barcelona doncs
volen el mateix: que els clients els vegin des de la distància.
A la salamandra no li interessa que li pugin a sobre, però li interessa que els depredadors la vegin perquè l’associen a un
animal que els hi produeix una certa toxicitat.
Acabo amb un punt d’humor i sarcasme doncs, a vegades
els naturalistes ens hi veiem obligats. El tòtil és un gripau remarcable, tanmateix els gripaus no susciten interès social perquè tenen infortuni estètic: són petits, esquifits. Hom pot engegar una campanya a favor de l’ós panda i pots vendre fins
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i tot cotxes, difícilment a favor d’un gripau. Si hom vol desplegar una campanya per defensar el darrer tòtil del Baix Llobregat, les possibilitats de reeixir són mínimes. És una qüestió cultural. No és pas més interessant el panda que el tòtil. El
tòtil és un amfibi enormement interessant i que a les senyores
us encantarà: es l’únic vertebrat ibèric que l’embaràs el porta el mascle i per tant un exemple singular. És un animal interessant també perquè té una manifestació bucal. Al seu costat hi ha el gripau comú, que aquest sí que no suscita simpaties de cap de les maneres. Quan surt un gripau en una àrea
de picnic on hi hagi un grup de presència urbana, l’esperança de vida se li escurça d’una manera molt ràpida.
Moltes gràcies.
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PRESERVAR LA BIODIVERSITAT,
UN COMPROMÍS AMB LES GENERACIONS FUTURES
Jaume Terradas
Doctor en Biologia
Catedràtic emèrit d’Ecologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona-UAB
Barcelona, 13 d’abril de 2011
_________________

La biodiversitat no és prescindible
Per Jaume Terradas, revista Mètode, 2010
Els ecòlegs parlen des de fa moltes dècades de la diversitat per referir-se a la riquesa de les espècies d’un ecosistema i la manera com està repartida la seva abundància (si només poques espècies són molt nombroses i les altres rares,
la diversitat és menor que si totes les espècies són d’abundància semblant). Posteriorment, es va introduir un concepte
nou, biodiversitat. Es refereix al total d’espècies present en
un ecosistema, un territori o el conjunt del planeta, tant si estan en forma activa com si només es troben en estat latent
(llavors, espores, ous, etc.). La biodiversitat ha esdevingut el
mot clau dels defensors de la conservació de la natura. Com
sol passar, conceptes com aquest sembla que es sacralitzin.
La biodiversitat per alguns ha esdevingut un mite: qualsevol
pèrdua de biodiversitat ha de ser evitada, així que pràcticament no es pot fer res, ja que qualsevol actuació sobre el medi podria comportar algun efecte negatiu en la biodiversitat.
És un mite, si es planteja així. El fet és que, sovint, podem
veure que ecosistemes que han perdut part de la seva biodiversitat inicial encara segueixen fent la major part de les funcions que ens ajuden a viure. Pensem en els boscos cata53
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lans. Són boscos molt empobrits des de fa molts segles, potser mil·lennis, per l’acció continuada de l’home. Els grans animals com ossos, llops, i abans lleons o altres, han anat desapareixent. La manca dels óssos ha fet minvar algunes espècies que fan fruits que els óssos menjaven i ajudaven a dispersar. La majoria dels nostres boscos tenen una sola espècie d’arbre dominant, que pot ser l’alzina, el pi blanc, el pi
roig, el pi negre, etc. Això és per la gestió. Els boscos de la
mateixa latitud, a Estats Units, explotats durant molt menys
temps, tenen moltes més espècies no només d’animals sinó
també d’arbres que coexisteixen. Tenim doncs uns boscos
pobres. Però si considerem les funcions que ens interessen,
com emmagatzemar carboni, protegir el sòl de l’erosió, regular els fluxos d’aigua reduint el risc d’inundacions, produir fusta, bolets, caça, etc., els nostres boscos empobrits encara les
fan quasi totes. O sigui que el lent procés de reducció de la
biodiversitat no ha produït cap catàstrofe.
I és que no cal sacralitzar cap mot, encara que és quasi inevitable que es faci quan hi ha lluita, debat, etc. Però les coses de la vida són sempre molt complicades. I el coneixement
és molts cops precari. Per exemple, si considerem un determinat ecosistema o sistema ecològic, no hi ha manera de dir,
a priori, quantes espècies es poden eliminar sense risc de
que tot l’ecosistema col·lapsi. Per començar, perquè tots els
ecosistemes són diferents i caldria un coneixement molt fi de
com funcionen que encara no tenim. I en segon lloc perquè
les diferents espècies tenen diferents papers. N’hi ha que són
allà però no juguen un paper decisiu. I n’hi ha d’altres que són
molt més importants. Si representéssim la xarxa de relacions
dins d’un ecosistema com una xarxa de comunicacions, algunes espècies quedarien a l’extrem d’un fil però d’altres serien importants nusos. No és igual pel funcionament de la xarxa eliminar un extrem de fil, que suprimir un nucli central, ja
s’ho poden imaginar. Les xarxes de relacions són d’una enorme complexitat, ja que hi participen milers d’espècies, plan54
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tes, animals, microbis, que juguen rols diversos (i molt sovint
canviants segons les condicions de l’any, les estacions, etc.).
Un estudi d’uns companys del CREAF, dirigit per Jordi Bosch,
en una hectàrea de brolla de romaní i farigola del Garraf, ha
desvetllat que hi havia 23 espècies de plantes que florien entre març i juny, i 305 espècies d’artròpodes que actuaven com
a pol·linitzadors. Les interaccions possibles són per tant 7015.
Un nombre molt alt per un sistema que no és cap selva tropical. Hi ha moltes diferències entre la intensitat d’aquestes interaccions: alguns artròpodes visiten molts cops unes flors
determinades, altres ho fan molt ocasionalment. Això varia al
llarg dels mesos i varia molt d’un any per altre. Així que analitzar en detall tot aquest sistema d’interaccions és complicadíssim i demanaria molts anys de seguiment per entendre
com depèn de les condicions de temperatura, pluja, etc. de
cada any. En resum, no coneixem prou bé ni un sol ecosistema per dir: aquí podem prescindir d’aquesta o d’aquella espècie, perquè no podem predir, si aquesta espècie desapareix, quines conseqüències hi haurà en el conjunt de la xarxa.
Potser molt poques, potser un allau. Podem concloure, d’aquests estudis, que no tot està relacionat amb tot, però és difícil o impossible saber quina és la biodiversitat indispensable.
Entendre això és fàcil. Parlem de sistemes complexos, com
ho poden ser les societats humanes. Els economistes no sé si
ho saben, però els altres mortals ja ens hem adonat que de
vegades, en economia, es produeixen allaus catastròfics. Una
pujada dels preus dels aliments o del petroli, que segueixen
pautes paral·leles, per cert, ja que el preu dels aliments depèn molt dels costos de transport i aquestos dels preus del
combustible, pot haver estat la causa primera de la fallida financera el 2008. I després es disparen mecanismes que auto-acceleren la crisi. Es perd la confiança en els bancs o en
els estats, ningú els vol deixar diners o ho fa amb interessos
creixents i països sencers veuen com es paralitza la seva economia per la manca de diners líquids, ja que tothom s’espan55
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ta, no es donen crèdits i no es consumeix. Els processos que
es retro-alimenten escapen al control. D’aquesta manera, un
sistema complex pot apartar-se dels marges d’equilibri i entrar en un procés catastròfic. Amb els ecosistemes passa el
mateix. Un exemple senzill: l’atmosfera s’escalfa, és igual si
ho fan els gasos hivernacle o un augment de l’activitat solar.
Els glaços de l’Àrtic es fonen, sobretot a l’estiu. La superfície
del mar, sense glaç, no fa de mirall de la radiació sinó que
l’absorbeix en proporció creixent. I l’aigua s’escalfa més, i el
desglaç augmenta. És un cas de retroalimentació d’un procés que ja ningú por controlar.

Sobren espècies?
Hi ha gent que dóna sang o la ven. Fet amb mesura, no hi
ha problema, la sang es regenera. Però us imagineu que un
milionari us proposi de treure del vostre cos unes cèl·lules d’ací i d’allà, uns milers de neurones (n’hi ha moltes més), de
cèl·lules del fetge, del cor, del ronyó, etc., a canvi de diners
perquè ell les pot revendre a altres milionaris? Hi estaríeu disposat, sense saber quin paper fan les cèl·lules que perdreu?
Sense saber si les que cedireu són claus en el funcionament
d’algun òrgan vital?
Els ecosistemes no són sistemes tan integrats com els organismes, però tot i així el que estem permetent que passi
amb la biodiversitat té força similitud amb el cas hipotètic que
acabo d’exposar. Arreu del món, s’està perdent biodiversitat.
Els ecosistemes s’empobreixen en espècies, varietats i també menudes variants en els genomes. És una tendència molt
alarmant. Es podria pensar que no n’hi ha per tant, que molta biodiversitat és un mer resultat del barroc de la Natura. En
alguns prats secs mediterranis, un botànic hi pot descobrir
entre 40 i 60 espècies d’herbes molt xiques, que fan el seu cicle biològic en poc temps, a la primavera. Totes semblen més
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o menys equivalents. Passaria alguna cosa si, en lloc de 60
espècies n’hi quedessin 20? Hi ha boscos tropicals amb 600
arbres per hectàrea que pertanyen a 300 espècies diferents.
Nosaltres, acostumats a boscos amb només una o poques
espècies d’arbres, ens podem dir que un bosc pot seguir funcionant amb moltes menys espècies que aquestes luxuriants
selves del tròpic.
Els dos exemples que he triat ens desconcerten, perquè
posen en qüestió un principi en el que l’ecologia ha cregut
durant dècades: el de l’exclusió competitiva. Si dos espècies
fan més o menys el mateix (les herbetes del prat sec pertanyen a un mateix tipus biològic, consumeixen idèntics recursos, les seves arrels tenen fondàries semblants, les tiges alçades comparables; i el mateix passa, en general amb els arbres del tròpic), llavors competiran i només la que obtingui
avantatge en deixar més descendents podrà subsistir. Però
l’ecologia no és com la física. Més que lleis universals hi ha
unes poques regularitats amb moltes excepcions i cada cas
demana una explicació pròpia. La raó de l’alta biodiversitat
d’herbetes als prats secs mediterranis és diferent de la que
explica l’alta biodiversitat d’arbres tropicals. Als prats, l’exclusió no funciona perquè l’ambient és variable al llarg de l’any i d’un any per altre. Hi ha anys temperats i plujosos, o freds
i càlids o qualsevol altra combinació, i les pluges o el calor
poden venir més d’hora o més tard o no venir. De manera que
petites diferències en la resistència de cada espècie a les
condicions de temperatura o eixut basten per fer que uns
anys siguin bons per unes i altres per altres, de manera que
les poblacions fluctuen en el temps però la varietat es manté
a la llarga. Als tròpics, una de les teories que s’han donat és
que, per cada espècie, és selectivament desfavorable formar
masses d’individus, que són molt susceptibles a l’atac de paràsits i patògens, i en canvi és avantatjós enviar lluny les llavors i afavorir la dispersió dels individus, dificultant la transmissió de malalties i herbívors, cosa que és important en es57

Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 58

pècies de vida llarga. Aquestes explicacions no satisfan tothom, però tampoc hi ha una teoria universal acceptable.

Una qüestió complicada
Un dels que més s’han interessat en aquests problemes
és el nord-americà Tilman, que ha fet experiments amb prats
dividits en parcel·les i sotmesos a diversos tractaments. Un
dels seus resultats pot sorprendre: quan més nutrients es trobin en concentracions limitadores de la producció vegetal,
més espècies hi ha. Però no és tan sorprenent. Sabem que,
quan es fertilitza un lloc, hi ha una o poques espècies que
creixen molt i inhibeixen a les altres, de manera que la diversitat disminueix. Això, la fertilització, per desgràcia, passa a
nivell global. La mobilització de nutrients, sobretot òxids de
nitrogen que van a l’atmosfera i retornen amb la pluja, i abocaments d’aigües residuals, purins, etc. produeix el que es
coneix com eutroﬁtzació, que no vol dir més que excés de nutrients, i aquest procés redueix de manera considerable la diversitat tant en ecosistemes aquàtics com terrestres. En canvi, quan hi ha menys nutrients disponibles, algunes espècies
són millors aprofitant uns nutrients, d’altres fent servir els altres, o bé unes espècies i altres usen els nutrients de manera diferent. I això es tradueix en que hi ha més diversitat. Pot
semblar una paradoxa, però és el que s’ha trobat.
D’altra banda, la diversitat no funciona igual pels diferents
grups. Els boscos amb més varietat d’arbres no són els ecosistemes amb més varietat d’arbusts o d’herbes. En realitat,
una densa cobertura d’arbres, potser amb dos o tres estrats
d’alçada, deixa poca llum per la vida dels arbusts i les herbes.
I amb els animals tampoc la diversitat funciona de la mateixa
manera per als diferents grups. En els ocells, s’ha comprovat
que els mecanismes determinants de que hi hagi més diversitat no són els mateixos pels insectívors que pels frugívors o
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pels que canvien estacionalment de menjar invertebrats a
menjar fruits.
Una conseqüència d’aquests fets és que de cap manera
podem deduir que un espai ric en un determinat grup d’organismes ho serà en tots els altres. Aquest és un punt important a l’hora de decidir sobre la protecció dels espais. No ens
podem refiar de la riquesa d’un sol grup. D’altra banda, no es
pot mesurar la biodiversitat total d’un ecosistema, per fer-ho
es necessitaria un molt gran nombre d’especialistes treballant
plegats. Es pot dir que mai s’ha estudiat un sol ecosistema
de manera exhaustiva, des dels grans animals als microbis.
Així que ignorem moltes coses sobre la biodiversitat. Sabem
que el nombre d’espècies augmenta quan augmenta l’àrea
estudiada, primer molt de pressa, després més lentament,
sense cap punt d’inflexió. Però si algú ens pregunta, per exemple un gestor, quina superfície cal protegir per mantenir
una biodiversitat “suficient”, no tenim resposta. No sabem ni
quina seria la biodiversitat suficient per mantenir les funcions
i serveis de l’ecosistema, ni en quins grups ens hem de fixar.
Això ens deixa en mala situació per dissenyar estratègies
convincents. Els gestors demanen indicadors, però pel què fa
a la biodiversitat hem de ser prudents perquè no n’hi ha de
bons, i els que hi ha són, el més sovint, de mal interpretar.

Biodiversitat i estabilitat de l’ecosistema
Hem d’aprendre molt de cada ecosistema per arribar a respondre a preguntes com: de què serveix la biodiversitat?
Quanta biodiversitat és necessària? Quins processos n’asseguren el manteniment? Per exemple, no és gens clar que la
biodiversitat, en ella mateixa, estigui “pensada” per servir d’alguna cosa, potser les espècies s’acumulen més o menys en
funció de la història i les condicions de vida. En els estudis
que hem fet sobre riquesa de llenyoses en boscos catalans,
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hem observat que, en els ambients més secs, més riquesa
d’espècies és garantia d’estabilitat davant fluctuacions ambientals com poden ser els eixuts: si hi ha més espècies, sempre n’hi ha algunes que resisteixen més i contribueixen a refer la biomassa i la producció del sistema. Curiosament, en
llocs més humits, allà on hi ha més diversitat de llenyoses el
sistema respon pitjor a l’eixut, segurament perquè conté moltes espècies poc resistents: es mostra menys estable pel què
fa a la biomassa, sobretot foliar. O sigui que els resultats són
oposats, segons si el medi és sec o humit, en el cas de les
plantes llenyoses, conclusió no generalitzable a altres grups.
Paul Ehrlich va descriure la relació de la biodiversitat amb
l’estabilitat de l’ecosistema mitjançant l’exemple dels reblons
d’un avió. L’avió pot volar encara que hagi perdut alguns reblons, però arriba un moment en que, en perdre’s uns reblons
més per alguna sacsejada forta, es pot desprendre una ala o
el motor i l’avió s’estimba. En els ecosistemes, es poden perdre espècies fins a un cert llindar, que normalment no es coneix, però més enllà el sistema col·lapsa. I, a més, com deu
passar als avions, no totes les espècies tenen la mateixa importància, algunes, si es perden, provoquen un allau d’altres
pèrdues. Un cop més, entendre això requereix molt coneixement que l’ecologia encara no posseeix per la majoria d’ecosistemes. Què podem fer?
El problema amb la biodiversitat és que la coneixem poc,
que és la biodiversitat el que estructura els ecosistemes, que
aquests són sistemes complexos i que a partir de certs llindars de degradació de la seva estructura es poden disparar
processos auto-accelerats d’enderroc.
De moment, les catàstrofes ambientals que s’han observat
per pèrdues de biodiversitat s’han donat sobretot en illes. Moltes han estat lligades a un excés d’explotació combinat amb
la invasió d’espècies forasteres. En el cas de l’illa de Guam,
la introducció accidental, per un vaixell, d’una serp va dur a
l’extermini de quasi totes les espècies d’ocells i altres animals.
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Els gats i gossos portats per l’home, de vegades els porcs,
són responsables de moltes extincions insulars, per exemple
en llocs on no hi havia depredadors i ocells i petits mamífers
no estan acostumats a fugir. Part dels ocells són frugívors,
mengen fruits i després dipositen les llavors que han passat
pel seu tub digestiu amb la femta, de manera que ajuden a
dispersar l’arbre o arbust que produeix els fruits. Sense dispersors, els arbres no es reprodueixen perquè les llavors, no
estovades pels àcids dels estómacs dels ocells no poden
germinar. És un procés en cadena.
Altres raons, culturals i socials, van dur a l’enfonsament
ecològic de l’illa de Pasqua: la tala d’arbres amb finalitat religiosa, la pèrdua de gran part de la població per la pràctica de
l’esclavisme, etc. Però hi ha altres desastres que no són en
illes. L’alliberament d’un ctenòfor exòtic al Mar Negre va dur
a l’extinció virtual de moltes espècies de peixos i a la ruïna total de la indústria pesquera regional en pocs anys. L’empobriment provocat per la sobrepesca és un fet d’àmbit planetari i es déu a que la pesca ha seguit una absurda fugida endavant: a mesura que s’esgoten unes espècies més abundants i grosses, es fan vaixells més potents, amb més tecnologia, i es capturen altres espècies més petites, més i més
lluny, més i més fons. El resultat és la crisi del sistema, no només l’ecosistema sinó també el sistema econòmic associat a
la pesca.

Alguns criteris per a la gestió
Com que no hi ha indicadors i respostes senzills, la gestió
s’orienta amb alguns criteris generals: 1) la reserva, quan més
gran millor; 2) és preferible reduir al mínim les fronteres, o sigui que més val que la reserva sigui compacta i no internament fragmentada; 3) cal mirar de protegir sobretot les espècies claus, però no sempre sabem quines ho són; 4) el dis61
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seny dels espais hauria de ser en xarxa, i no insular; 5) fer especial atenció a àrees amb alta riquesa d’endemismes i a les
que tenen forts gradients ambientals; 6) en alguns casos, cal
prendre mesures per la protecció d’espècies individuals, tenint en compte la seva varietat genètica; hi ha qui proposa
una anàlisi de costos - beneficis, decidir l’estratègia en funció
de quina quantitat d’espècies es poden salvar amb una inversió determinada, però també això és problemàtic. Naturalment, des del punt de vista de les espècies, el que per
unes és un medi continu per altres pot ser massa fragmentat,
segons les seves capacitats per moure’s, o sigui que, fem el
que fem, estarem protegint millor unes espècies i menys unes
altres.
En definitiva, per més indicadors i criteris que proposem,
acabarem actuant amb informació incompleta i molt condicionats per les condicions locals ecològiques, econòmiques
i socials.
No podem esperar a conèixer bé la biodiversitat per implantar mesures de conservació. El ritme de destrucció d’hàbitats (i de les espècies que no coneixem i que, probablement, hi viuen) és més ràpid que el de descripció de noves
espècies i varietats genètiques. Cal incrementar l’esforç en
els aspectes taxonòmics, en les col·leccions i en els bancs
de germoplasma, en la creació efectiva d’àrees protegides,
etc. L’Enciclopèdia de la vida, el projecte llençat per el gran
naturalista E. Wilson -vegeu http://www.eol.org- pretén posar
la informació disponible de totes les espècies conegudes a la
web, i és un d’aquests esforços que poden ajudar, encara que
la feinada és fenomenal. I cal que també aprenguem, alhora,
a entendre com funcionen els processos que mantenen els
ecosistemes en funcionament, perquè sense això les nostres
col·leccions aviat seran com imatges d’un món que ja ha desaparegut, més o menys com un arxiu fotogràfic dels inicis del
segle XX. Reflectiran una natura que ja no existeix.
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Així doncs, els ecòlegs no podem donar respostes clares
sobre el grau de pèrdua de biodiversitat suportable en cada
cas i per cada situació. I hem d’esgrimir el principi de prudència: els ecosistemes ens fan serveis que ens són necessaris, no podem arriscar-nos a posar-los en perill. Les explotacions han de seguir un principi de prudència, s’han de seguir de prop les conseqüències i, si cal, prendre mesures per
estalviar-nos mals majors.
Per defensar la biodiversitat s’han donat molts altres arguments pràctics. Entre ells, que molts fàrmacs s’obtenen, i
molts de nous es descobreixen, en organismes. Els beneficis
en aquest camp són molt importants i han donat lloc a alguns
contractes entre empreses farmacològiques i estats que garanteixen la preservació de la seva biodiversitat (exemple de
la Merck i Costa Rica), i també molts casos de protestes pel
fet que laboratoris farmacèutics extreguin productes d’éssers
vius d’un determinat país i els patentin, sense donar cap benefici ni al país ni a la preservació de la seva riquesa natural.
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Això és tot un camp de debat. També hi ha el tema alimentari. Dels milions d’espècies existents al món, només uns pocs
centenars serveixen per alimentar la creixent demografia humana. Sens dubte hi ha recursos per explorar que es poden
extingir abans d’haver-los ni estudiat. El mateix passa amb
productes destinats a la indústria. D’una manera més general,
els éssers vius han inspirat molts progressos tecnològics, ja
que presenten solucions sovint ben diferents a les que ens
empesquem els humans, a molts problemes. Hi ha organismes (plantes, insectes, mol·luscs, meduses, etc.) que són extraordinaris enginyers químics, produeixen una immensa
quantitat de productes químics dels que en podem treure inspiració. I hi ha no pocs invents que s’han fet a partir de l’observació de les solucions desenvolupades evolutivament en
algun organisme, des de sistemes de sonar al velcro. En això també hi ha moltes possibilitats inexplorades que justificarien conservar el màxim de biodiversitat. De manera general, qualsevol organisme, estudiat a fons, ens ensenya moltes coses sobre el funcionament de la vida, i la seva desaparició és una pèrdua cultural sensible. La biodiversitat és una
immensa biblioteca d’Alexandria a la que podem recórrer per
innovar i avançar tecnològicament.
En resum, mirant pels nostres interessos, ens cal sobretot
que els ecosistemes segueixin donant-nos els serveis que ens
calen: no podem passar sense. I la biodiversitat és una font
de recursos i coneixements immensa, molt més important,
com deia, que la biblioteca d’Alexandria, i ja veieu si en cremem i llaurem de vells boscos plens de meravelles mai estudiades. La comparació amb la biblioteca no és trivial. Penseu
que quasi tot el que sabem de genètica, tot el potencial de la
teràpia gènica i moltes més coses s’ha obtingut de l’estudi
d’unes espècies per les que ningú hauria donat un duro: les
mosques del vinagre, un cuc, una herba menuda, un microbi. Que es fan servir perquè tenen característiques especials
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molt favorables que no es donen en la majoria d’altres espècies.
I després hi ha els arguments ètics. L’home és part de la
natura, està integrat en els sistemes naturals. Ens cal, per tant,
de construir una ètica, o una extensió de l’ètica, sobre la base de que interès humà col·lectiu (el de la humanitat en general) i interès dels ecosistemes i la biosfera dels que depenem i en els que ens integrem, coincideixen, i que tenen un
valor superior al dels interessos més particulars, de grups humans, societats o empreses.
I potser encara cal prolongar els codis ètics actuals cap a
la defensa dels drets d’altres espècies i dels ecosistemes. Això és més complicat perquè l’ètica és un invent per regular les
relacions entre humans, però hi ha intents.

Conclusió
El món està canviant molt de pressa. Aquest és el risc major, l’acceleració del canvi, ja que ens resulta impossible mantenir el pas amb l’augment de la recerca i amb la presa de
mesures institucionals que aturin o redueixin el ritme de la
destrucció. Seria millor no destruir que no pas haver de salvar. Els sistemes ecològics ens donen serveis indispensables
i els hauríem de considerar com infraestructures que hem de
preservar, fent compatibles les que nosaltres construïm amb
aquestes infraestructures naturals. No podem acotar quina és
la diversitat mínima tolerable. Hi ha dèficit de coneixement
que demana més recerca.
La reflexió pràctica sobre la biodiversitat pot situar-se en
interessos de diversos nivells (egoisme d’espècie, d’empresa,
de societat, de classe, de població local). Per superar aquesta dificultat, s’ha de partir d’una ètica: la qüestió és quin és
l’interès que ha de prevaldre. Potser, considerant els interes-
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sos humans en general, coincideixen amb els dels ecosistemes i la Biosfera.
La gran escriptora anglesa George Eliot (nascuda Mary
Ann Evans, 1819 - 1880), va dir que El coneixement construeix poc a poc el que la ignorància en una hora enderroca.
Aquest és el repte tan difícil amb el que ens enfrontem. A la
seva extraordinària introducció per la primera edició del Llibre
Blanc de la Natura, el 1976, Ramon Margalef ja assenyalava
que el gran problema és l’acceleració del canvi. Venia a dir
que, si es va en un auto que cada cop corre més, les probabilitats d’estavellar-se contra un mur en no tenir temps de corregir la trajectòria augmenten. La frase d’Eliot descriu molt bé
una propietat dels sistemes complexos. La construcció és lenta, peça a peça s’afegeixen per formar xarxes i relacions cada cop més complicades. Això val per els ecosistemes i també per a les institucions i les societats. Però la destrucció es
pot produir de manera catastròfica, com quan cau un castell
de cartes curosament aixecat. Hem d’accelerar nosaltres també les mesures per prevenir el col·lapse. Amb coneixements
imperfectes, però aprenent cada dia dels errors. Estudiar els
processos que ja tenim en marxa com si fossin experiments,
encara que no s’hagin planejat amb aquesta finalitat, és obligatori si volem mantenir els sistemes de suport de vida en
funcionament. Això també ho deia Margalef fa quasi cinquanta anys, quan jo encara estudiava. I, és clar, cada dia és
més urgent.
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Moltes gràcies Josep Lluís, moltes gràcies Jordi i a tots
vostès per ser avui aquí. No estaria d’acord amb totes les coses que s’han dit en aquesta petita introducció, bàsicament
perquè em semblen excessivament elogioses, però també en
algun altre cas perquè ja no sóc president del Consell Social
de la Universitat Politècnica, simplement he acabat el meu
període. Més enllà d’aquestes coses, sí que voldria dir, com
a segona discrepància, que no sé si he tingut molts càrrecs,
el que he tingut són molts encàrrecs, això sí. Però a vegades
tinc la impressió de no haver-ne tingut cap de càrrec perquè
al final les meves finances no reflecteixen la situació d’un gran
administrador de càrrecs, en tot cas els dec haver administrat
molt malament.
El que sí que és cert, i permeteu-me aquesta petita diversió de caràcter més personal, -al capdavall el format de la
sessió amb taula de casament ho permet- el que és cert, és
que he passat per moltes situacions. Sempre dic que, a part
de la militar i l’eclesiàstica, les he recorregudes totes: des de
funcionari públic, des d’empresari -que seria la situació actu67
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al-, a acadèmic i altres coses molt diverses. Això forma part
d’una actitud que m’agradaria que quedés recollida en
aquesta breu intervenció d’avui, i per això l’evoco al començament. Té a veure amb la necessitat de provocar-se a sí mateix. “Provocar” és una paraula desprestigiada perquè sembla
que s’associï a actitud impertinent i jo penso que no, que té
una significació prístina prèvia que significa “desencadenar”;
és a dir, fer que l’interlocutor es qüestioni, pensi i es replantegi. Penso que precisament la funció principal de l’activitat intel·lectual és la provocació, la qual degenera, massa vegades, en impertinència i en això no hi estaria d’acord. Però que
les reflexions provoquin la reflexió, que les reflexions desencadenin el canvi de posicionament de l’interlocutor; fins i tot
de qui les formula en veure la reacció de l’interpel·lat, crec
que és l’essència bàsica de la pròpia activitat intel·lectual. Per
tant, un intel·lectual que no sigui provocatiu, al meu entendre
no acaba de merèixer aquesta qualificació. Si, a més a més,
és educat, com pretenc ser, llavors exerceix la provocació en
el millor sentit de la paraula. Si resulta que el que fa és molestar a l’audiència, aleshores estem parlant d’una altra cosa.
Això mateix podria aplicar-se al terme “subversió”. “Subvertir”
vol dir col·locar o canviar l’ordre de les coses. Jo penso que
les reflexions han de ser provocadores i subvertidores, que
no vol dir que hagin de ser impertinents i destraleres.
Dit això, quan en Jordi Sargatal em va demanar d’intervenir en aquest cicle, li vaig proposar un títol provocador perquè, després de quaranta no sé quants anys de treballar en
aquest domini, en aquest moment no tinc gens clar que realment existeixi la natura o per ser exactes: no tinc clar que tots,
emprant aquesta paraula, evoquem el mateix concepte. Sabeu que Montesquieu, entre moltes altres reflexions, va encunyar aquella frase que deia: definir “és evitar errors”. Em
sembla una cosa a l’abast de qualsevol, i ho és; però trobo
que té molta profunditat perquè les paraules, els sintagmes en
general, són evocacions de conceptes. Això també es pot dir,
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suposo, amb un llenguatge informàtic més modern, però podríem dir que segurament són adreces que permeten bolcar,
en el disc dur de la nostra ment, un fragment d’informació
concret. Ara bé, quan aquesta adreça és amfibòlica, és a dir,
quan aquesta clau obre diversos panys alhora, no n’hi ha prou
de donar la clau perquè segons on vagis a parar obriràs una
porta o n’obriràs una altra de diferent però que s’obra amb la
mateixa clau, això pot arribar a donar lloc a autèntiques logomàquies.
Què és el que passa? El llenguatge se’ns ha tornat amfibòlic i la reflexió se’ns ha tornat logomàquia. Les mateixes paraules designen coses molt diferents perquè han anat experimentant especialitzacions semàntiques; és a dir, el seu
camp de significança ha variat, s’ha ampliat, s’ha reduït, ha
canviat. Això fa que sigui perfectament concebible, en aquest
punt de la història de la humanitat en que ens trobem, que
puguem construir un discurs que dues o tres persones diguin haver-lo entès, i efectivament l’han entès, però que en realitat estiguin pensant en coses totalment distintes. Cada una
de les paraules, de les frases, els està remetent a conceptes
diferents, és a dir, la mateixa etiqueta identifica conceptes diferents.
Crec que això passa en molts dominis. En el que avui ens
concerneix, afecta la pròpia paraula definidora de l’àmbit a
què ens estem referint. Què entenem per natura, quan parlem de natura? Després de tants anys d’estar treballant-hi,
m’he adonat que s’entenen coses absolutament diferents. Hi
ha una àmplia part de la població que, d’entrada, li concedeix un valor esteticista i de postal. D’altres, per contra, en
fan un àmbit d’actuació professional, la inquietud del qual no
té res a veure amb les arts plàstiques; per entendre’ns, seria
justament el meu cas. Si jo dic, i ho crec, i després ho raonaré, que la natura és el principal actiu econòmic de la societat
industrial, algú pensarà que m’he begut l’enteniment o que
estic parlant en clau. I resulta que no, resulta que estic dient
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exactament el que vull dir, perquè estic atribuint al terme natura el que crec que realment és: el conjunt dels elements preexistents a l’activitat humana, damunt de les quals s’ha construït precisament l’activitat econòmica. És a dir: l’artefacte s’ha
construït a partir de la natura. L’activitat econòmica no existiria sense la preexistència de tots els elements en base la qual
aquesta economia es construeix. El sector primari, que està
a la base de qualsevol sistema econòmic, obté i inicia la transformació d’elements naturals, es igual que siguin minerals o
fusta. Per tant, per a mi, el terme natura, en contraposició a artefacte, vindria a ser tot allò que preexisteix a l’activitat antròpica. Per contra, probablement si féssim aquesta pregunta a
la major part de les persones, és possible que si la féssim
també a la major part de les persones que som aquí en
aquesta sala, li donarien un sentit molt més de caràcter cultural o fins i tot de caràcter estètic. Einstein, no referint-se exactament al que estic dient jo ara -jo també estic utilitzant el
truc que combato i estic descontextualitzant a fi de bé...-, deia que els fets són els fets, però la realitat és la percepció que
en tenim. Tot això ell ho deia a propòsit de la seva teoria de la
relativitat, però em va molt bé per explicar això que estem
dient: els fets són els fets. Els fets són que això és una copa,
que això són uns coberts i que això són unes estovalles. Ara,
si demanem als observadors dels fets que descriguin aquest
conjunt d’objectes, poden construir relats totalment distints i
aquest relat és la realitat, el concepte de la realitat que tenim.
Podríem agafar un senador nord-americà, un tonyinaire tunisià, un bacallaner noruec i un artista pakistanès, és igual,
col·locar-los a la ciutat de la Paz i demanar-los que ens descriguin la ciutat. Els fets són els fets, la ciutat de la Paz és allà,
la fenomenologia és allà, ara, la descripció que en farien
aquestes persones seria totalment distinta. Primer, perquè escollirien, per descriure-la, fenòmens possiblement disjunts: un
es fixaria en uns aspectes, l’altre en uns altres; en segon lloc,
ho jerarquitzarien d’una manera distinta i acabarien fent dues,
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tres, quatre descripcions que, essent totes veraces, no s’assemblarien de res una a l’altra.
Això que acabo de dir no és una curiositat literària, és un
morfisme del que ens passa en la nostra vida quotidiana. Ens
aproximem a la realitat des del nostre bagatge cultural, des
de les nostres preexistències. I encara que fem un esforç
d’objectivitat, no podem sostreure’ns a un fet bàsic: l’objectivitat també és un ens de raó; no existeix l’objectivitat, simplement perquè tots els observadors són subjectius. Anomenem
objectivitat a l’honradesa en la mesura, però el sol fet que
identifiquem això per mesurar i ho posem en una unitat o en
una altra, és un acte subjectiu de l’observador.
Per això en temes com el que ens reuneix avui, penso que,
amb independència de les coses que s’hagin dit per persones que han intervingut abans, amb independència del que
vosaltres mateixos penseu, amb independència del que es
pugui dir en ulteriors intervencions, és bo posar en qüestió
l’abast semàntic, la significació del propi terme natura. I quan
dic existeix, em refereixo a aquesta natura que com a tal es
presenta als mitjans de comunicació. Per exemple, és realitat
o és un pur artefacte cultural, una cosa que no té existència
física real?
Fem una reculada en el temps i aparquem momentàniament la reflexió aquí per poder tornar-hi després d’haver passejat una mica per moments històrics anteriors, per tal d’ajudar-nos a analitzar millor el present.
La nostra espècie, entre altres singularitats, que en té moltes, presenta una evolució demogràfica com cap altra no l’ha
presentada -almenys que ens consti- al llarg de la història del
planeta. En primer lloc és una espècie recent, això ens pot
més o menys sobtar, però en tenim tantes evidències científiques que no ho podem dubtar. És una espècie, els testimonis
fòssils més antics de la qual no van més enllà dels 3 milions i
mig d’anys; potser estirant molt podríem atorgar la condició
d’humà a fòssils que arriben a tenir 4 milions d’anys. Natural71
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ment, si els comparem amb la nostra modestíssima existència
personal, això sembla molt, però en termes d’existència del
planeta això no és res, perquè el planeta té 4.000 milions d’anys. Per tant, estem parlant d’un planeta que té 4.000 milions
d’anys, d’un fenomen anomenat vida que en té més de 3.000
milions i d’una espècie concreta que va aparèixer fa a penes
3 milions. Estem contraposant 3.000 contra 3. Els humans
som una espècie molt recent, però no pas una espècie irrellevant. Penseu que això no és una banalitat, al contrari, és
molt important per entendre l’estat del món actual. Hem estat
irrellevants en el funcionament d’aquest planeta fins fa 10.000
anys escassos; 3 milions d’anys respecte a 3.000 milions és
molt poc, però 10.000 anys respecte a aquests mateixos
3.000 milions d’anys, això sí que definitivament és insignificant. I només 10.000 anys enrere tenim els inicis de la civilització. Què era la humanitat fa 10.000 anys? Doncs eren uns
grups erràtics, amb un estoc demogràfic total insignificant. És
molt difícil de dir, però podem estimar que en tot el planeta hi
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deuria haver 70.000, 80.000 ó 100.000 individus humans, tirant llarg. Imaginem-nos 100.000 individus escampats, però
no per tot el planeta perquè hi havia moltes àrees que ara han
estat colonitzades recentment, però que en aquella època no
podien estar-ho perquè són tan summament adverses que no
podien ser objecte de colonització. La densitat demogràfica
era baixíssima. Un hipotètic extraterrestre que hagués arribat
a la Terra fa 15.000 anys, el més probable és que no hagués
topat amb cap humà, diguem-ho així. El més probable és que
hagués marxat i que de l’espècie humana no n’hagués tingut
esment. I en el cas que n’hagués vist un, hauria estat un grupet que s’hauria amagat sense donar sensació de significança en cap moment. En tot cas, l’haurien sorprès les grans ramades d’herbívors, de zebres, anem a suposar; o l’hauria
sorprès, per descomptat, els boscos, que sí que tenien una
significació paisatgística.
Els humans eren insignificants en el paisatge fins fa 8.000
o 9.000 anys. Però en el curt lapse de vuit o nou mil·lennis
hem aconseguit una girada de truita total. Per començar, hem
passat de ser 100.000 (l’ordre de magnitud és aquest) a ser
7.000 milions. No hi ha cap altra espècie que hagi tingut
aquesta progressió en els seus estocs demogràfics. Però és
que aquesta progressió, tot i ser importantíssima, no és res si
la comparem amb la capacitat d’incidència sobre la realitat
d’aquests individus, perquè cada un d’aquests individus, que
eren molt poquets fa 10.000 anys, a més a més tenien la mateixa capacitat d’incidència que pot tenir qualsevol bestiola
que en aquests moments podem trobar pel bosc: una coseta esporuguida que arreplegava els quatre fruits que podia i,
si agafava un animaló que tenia a l’abast, ho feia amb gran dificultat perquè la cosa més senzilla li era dificultosa. Hem passat d’això a fer una cosa extraordinària, que és que hem estat capaços -amb els nostres artefactes- de canviar les condicions del règim climàtic planetari. És fantàstic. Segons com
es miri és patètic, segons com es miri és meravellós. En qual73
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sevol cas, és extraordinari. Tot això ha passat en molt poc
temps.
Per tant, si és plantegés -escenari totalment grotesc- la pregunta de “què és la natura?” en una cova de neandertals de
fa 10.000 anys, anem a suposar, ens dirien: què vol dir, què
és la natura? La natura era la realitat total. Tot era natural, amb
especial inclusió de l’espècie humana que era un element
més d’aquesta realitat natural. L’artefacte és alguna cosa que
hem fet nosaltres i el terme, en aquest cas, és un neologisme
carregat d’informació en la seva pròpia estructura (és una cosa feta amb art, és a dir, amb habilitat, amb destresa). I encara, perquè l’artefacte, en certa manera, també és natural
perquè és fruit de les habilitats d’un ser natural. De manera
que això ja ens comença a plantejar, no només la progressió
de la nostra espècie, sinó també el tenir dubtes sobre en quin
moment podem parlar d’artiﬁcialització. Si veiem uns castors
i ens extasiem davant de les seves preses, o veiem un rusc
d’abelles o un termiter que són construccions fetes per animals socials i això ho considerem com una part de la natura,
la pregunta que podríem formular seria: per què aquests nius són naturals i aquestes cases són artificials? Cada espècie s’ha dotat dels trucs que ha estat capaç de posar a disposició per a la seva còmoda instal·lació al planeta.
Per tant, en termes de rigor i d’anàlisi, l’artefacte és natural, cosa que és un oxímoron, perquè si és natural ja no és un
artefacte, però com que l’artefacte és fruit de l’activitat d’un
ser natural, l’artefacte és natural. Aquí ens hi podríem perdre
tant com volguéssim. Convinguem que les coses fetes pels
humans, els quals han estat capaços d’emmagatzemar cultura i transmetre-la per via no genètica (que aquest és un tema també molt interessant del qual també diré mitja dotzena
de coses), convinguem que això són coses artificials. I aquestes coses artificials avui tenen un pes en el planeta –tornem
al començament- extraordinari i fantàstic. En realitat és impossible mirar cap racó del planeta sense que allò que pre74
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domini a la nostra vista no siguin artefactes o transformacions
fruit de l’actuació d’artefactes. Per exemple, tots els camps,
encara que estiguin integrats per organismes naturals, blat o
cebes, són artefactes perquè naturalment procedeixen d’una
rompuda prèvia, d’unes feines d’arquitectura paisatgística
prèvies, d’un conreu previ, etcètera. Per tant, si traiem l’artefacte, de l’espai no queda res a la Terra. A tot estirar, restarien
quatre reductes molt esparsos que, termes quantitatius no
passarien d’un 1% o un 2% de la superfície total; no crec que
anem més enllà, en tot cas no arribem al 5% de la superfície
total de la Terra.
Aleshores, la natura és això? Llavors, la major part dels que
estem en aquesta sala no l’hem vista mai perquè per veure
això has d’anar a l’Antàrtica o als llocs més remots del planeta? Aquí la pregunta seria: si no l’hem vista mai, per què en
parlem? Per què els diaris parlen d’una cosa que ningú no ha
vist mai? Però quan parlen de natura, en realitat s’estan referint a artefactes en la constitució dels quals hi ha un pes important d’elements naturals. Aquí ja ens hem entès. I per tant,
qualsevol bosc, per més que hagi estat objecte històric de
modificacions i alteracions, o qualsevol camp, podria ser qualificat de natural.
Molts dels moviments proteccionistes, en els quals Jordi
Sargatal ha excel·lit i jo també hi he treballat -encara que em
dedico més al tema dels recursos i, especialment en aquests
últims anys, al de l’energia-, totes aquestes campanyes, actuacions, etcètera, a favor de preservar la natura, de salvar la
natura, pateixen tremendament d’aquesta feblesa. I per partida doble:
En primer lloc perquè no estan salvant la natura o no estan
protegint la natura, sinó tractant de donar continuïtat històrica
a una determinada forma d’artificialització de la natura, que és
una altra cosa totalment diferent. Aquest paisatge que volem
conservar és una mixtura de boscos, camps, petits poblets,
etcètera, és a dir, és l’obra artificial dels humans durant els
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últims 5.000 anys relacionat amb la natura. Això és l’obra dels
humans. I jo vull conservar això perquè crec que té molts valors culturals associats, però ens hem d’entendre, això no és
preservar la natura. La natura és relictual i en tot cas és tremendament hostil, perquè si ens inscrivim dins d’aquesta natura pre-antròpica, per començar som una presa per a qualsevol fera més gran que nosaltres.
I la segona qüestió que s’ha de tenir en compte és la necessitat de rescatar la humilitat en els plantejaments. Vosaltres
penseu seriosament que malgrat aquesta enorme capacitat
que hem demostrat els humans de transformació, hem atès ja
la capacitat de ser els administradors i garants de la salvació
del planeta? Cada vegada que sento algú que vol salvar el
planeta, penso: com és possible tanta arrogància? Salvar-lo
de què i com? Que hàgim estat capaços d’incrementar en 70
ó 80 ó 100 ppm (parts per milió) la concentració de determinats gasos a l’atmosfera i que això provoqui canvis en el clima ja em sembla extraordinari, perquè ho és; però objectivament és molt poqueta cosa. Ni salvarem el planeta, ni el podrem destruir. Ni una cosa, ni l’altra. El que sí que podem salvar o destruir és el tipus històric de transformació antròpica
del planeta que hem heretat dels nostres pares. És molt diferent.
Aquest planeta en el que vivim ha viscut, al llarg d’aquests
4.000 milions d’anys (que sapiguem, perquè suposo que les
generacions venidores aclariran coses que nosaltres ignorem,
igual que nosaltres hem aclarit coses que desconeixien els
nostres pares i els nostres avis), ha viscut situacions que ens
resulten absolutament incompatibles amb la nostra existència. Però incompatibles no només amb l’espècie humana, sinó amb la immensa majoria dels organismes que habiten ara
la Terra. Aquest planeta ha tingut 1.500 milions d’anys d’atmosfera reductora, és a dir, que no només no hi havia oxigen
a l’atmosfera, sinó que hi havia gasos que en comptes de ser
oxidants, eren reductors.
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La vida que es va desenvolupar durant aquests primers
1.000 milions d’anys era una vida anaeròbia, és a dir, una vida que treballava per vies metabòliques relacionades amb el
sofre fonamentalment, i que en alguns casos generava oxigen com a gas tòxic residual . Podia continuar aquesta vida
perquè aquest gas tòxic residual fugia dels llocs on era produït i s’anava acumulant, per acció gravitatòria, al voltant de
la Terra, però lluny del lloc on vivien tots aquests organismes.
I tan abundant va arribar a ser aquest gas tòxic residual anomenat oxigen, que els mecanismes evolutius van donar lloc a
l’aparició de nous organismes, insospitables al començament, que eren capaços de viure en presència d’aquest gas
tòxic residual. I així va començar la vida aeròbia que som nosaltres. Nosaltres respirem els residus gasosos tòxics dels primers 1.500 milions d’anys de vida anaeròbia de la Terra.
D’això a pensar que nosaltres podem salvar la Terra hi ha
un bon tros... Si les nostres actuacions desfermades col·loquessin la concentració atmosfèrica de diòxid de carboni o
de metà en 700 o 800 ppm, per exemple, canviaria completament l’efecte hivernacle, la temperatura mitjana de la Terra
variaria moltíssim, amb tota probabilitat pujaria, i se situaria
en una temperatura mitjana de 50 ºC, anem a suposar. Bé, i
què? Naturalment, a una temperatura mitjana de 50 ºC tot el
que nosaltres coneixem saltaria pels aires, però hi hauria altres organismes que trobarien que són les condicions ideals
per viure, tal com nosaltres vam saber fer de l’abundància d’oxigen la nostra oportunitat. Una cosa és mantenir les condicions que ens convenen a nosaltres i una altra “salvar” el planeta.
Insisteixo: el que volem que no se’n vagi en orris, no és el
planeta, no és la natura, és la nostra concreta manera d’haver
artificialitzat el planeta, d’haver artificialitzat la natura. I això,
més enllà del joc de paraules és molt important perquè aleshores fa que tots aquests moviments quan se situen a més a
més com a enemics de l’actuació dels humans, s’equivoquen
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absolutament perquè és totalment el contrari: no estan protegint la natura, el que estan tractant de protegir son 5.000 anys
d’història d’antropització del planeta.
Així és que els moviments proteccionistes o ambientalistes, una de dues: o s’adonen que el que estan fent és protegir una determinada opció dels processos de transformació
antròpica del planeta, o estan equivocant completament el
seu relat. Per tant, no han d’anar en contra de la manera de
fer i de l’ interès i les exigències de l’espècie humana, sinó
que han d’intentar mantenir i compilar les consecucions històriques. Però és clar, quan el que intenten és posar-se en la
pell d’una espècie animal o vegetal determinada i gestionarla com si ells fossin aquestes espècies, estan equivocant
completament l’estratègia operativa.
Què he intentat posar de manifest amb aquestes reflexions? Doncs que una precipitació en l’ús de la terminologia
per una banda, i un coneixement insuficient de la realitat històrica de la trajectòria de l’espècie humana de l’altra, ens estan portant a uns posicionaments prou desafortunats. Per una
banda, uns que ignoren que, justament perquè formem part
d’aquesta matriu natural, no podem sostreure’ns a les seves
regles, a les seves normes i a la seva manera de fer i, per tant,
no som una cosa a més a més de; i uns altres,que, curiosament, accepten que són part de la natura, però volen ser els
tuteladors i gestors d’aquesta realitat natural.
Per acabar, més enllà d’aquest posicionament ideològic o
d’aquesta percepció conceptual de les coses -que jo trobo
molt interessant però que no tothom té per què valorar de la
mateixa manera-, més enllà d’això, hi ha una qüestió de caràcter econòmic i social –d’aquí ve la denominació de sociocòleg que m’agrada utilitzar, perquè és l’àmbit en que em moc
amb més comoditat-. Nosaltres som, per un voler dels déus,
membres d’aquesta fracció de la humanitat que haurà viscut
el fenomen anomenat societat industrial. Qualsevol persona
nascuda abans del segle XIX fins al principi dels temps, no ha
78
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viscut aquest període de la història de la humanitat. Tendim a
considerar les coses habituals com a normals. Les coses habituals són les que passen cada dia, les coses normals són
les que responen a la norma. De coses normals no n’hi ha,
de coses habituals n’hi ha moltes. Per nosaltres és habitual
analitzar la realitat en termes de societat industrial i, per tant,
pensem que és l’estat normal espontani de l’espècie humana.
En realitat és un estat excepcional que no s’havia donat quasi fins fa 200 anys i que no tenim cap garantia que es prolongui en el futur de manera indefinida. Més aviat alguns pensem que no es prolongarà. No prolongar-se no vol dir que es
presenti una retracció a la situació preindustrial, però sí que
vol dir que s’endinsa en un nou estadi que alguns anomenem
postindustrial, que entenem que es caracteritzarà per una modificació completa de les relacions amb l’energia. Totes
aquestes transformacions que hem estat capaços de fer, són
el resultat certament de la nostra intel·ligència i, sobretot, el resultat de disposar de grans quantitats d’energia que ens han
permès fer totes aquestes transformacions. En el paradigma
de la societat industrial –beneït paradigma del qual lluny de
renegar me’n manifesto i me’n proclamo fill orgullós-, en
aquest paradigma, dic, hi havia -això és la teoria econòmica
clàssica, des de Ricardo fins ara, no ha variat ni un pèl- hi havia l’existència del que s’anomenava béns lliures, que són la
major part dels béns econòmics i això és una veritat tan grossa que, de tant en tant, algú l’ha de recordar. L’aire, l’aigua, el
sol, això és un bé lliure. I sense això hi ha activitat econòmica? No n’hi ha. Doncs serà lliure, però és un bé. Béns lliures
per una banda i energia per l’altra. Els béns lliures són objecte d’apropiació progressiva. Llegeixes el diari i el gran problema és que no tenim aigua dolça per a tothom. Però no era
un bé lliure i bé lliure no es definia en funció d’una tal abundància que no val la pena atribuir-li un valor de canvi perquè
n’hi havia per parar un tren? Resulta que aquest bé lliure es
compra a 1€ l’ampolla de litre i mig. I per aquest bé lliure -i al79
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hora car...- es generen totes les tensions que pugueu imaginar a molts punts del planeta. I quant a l’abundància del recurs energètic -perquè tots els paradigmes de la societat industrial es formulen a finals del XVIII o començaments dels
XIX, quan de carbó n’hi ha més que d’un foc en cremaria – resulta que encara en queda molt, però ni la meitat del que hi
havia fa 200 anys. Doncs bé, aquesta energia abundant i barata, resulta que per una banda ja no és tant abundant, ni molt
menys, i en segon lloc ens ha tingut una derivada inesperada, que és el famós alliberament a l’atmosfera de diòxid de
carboni, fruit de 200 milions d’anys d’acumulació de carboni
en els dipòsits fòssils, per altra banda. D’això caldrà sortir-ne
d’alguna manera. Jo no sé què passarà, però el que sí que
em sembla raonable poder dir, -i això és una consideració natural, no m’estic allunyant del tema, al contrari, l’estic col·locant al terreny que realment penso que l’hauríem de situar- el
que sí que em sembla que es pot arribar a dir és que en un
context en què l’energia deixi de ser abundant (ja ho ha deixat de ser), deixi de ser barata (jo crec que també ho ha deixat de ser) i, a sobre, s’ha tornat contaminant, i en un context
en què la major part dels béns lliures a la pràctica comencen
a ser objecte d’apropiació i en tot cas ja són objecte de valoració tot i que no figuren en els balanços, per entendre’ns, això no s’aguanta.
Agafem, per exemple, els economistes que hi ha en aquesta sala. Una cordial observació: sou els últims professionals
que funcioneu amb idees dels segle XVIII, no en queda cap
més. Digueu-me algun professional, un químic, un metge, un
matemàtic, les idees del qual es puguin remetre directament
al pensament dels temps del senyor Ricardo o el senyor
Adam Smith. Els biòlegs honorem figures com Boissier o figures com Darwin, però són allà, han passat moltes coses de
Darwin ençà. Imagineu un químic que parlés avui del flogist?
Ens moriríem de riure. Doncs els economistes parleu com Ricardo o com Adam Smith. I això és una mica preocupant, per80
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què jo crec que els únics que estan en condicions de reelaborar el paradigma sou justament vosaltres. De cap manera
em vull posar en un lloc on no em pertoca. Només estic dient
que esteu treballant amb idees del segle XVIII i que la realitat
axiomàtica en la qual es van basar, al segle XXI no funciona.
Una empresa que a final d’any obté un bon compte de resultats ampliant capital i venent patrimoni, és una empresa
que funciona bé o malament? Malament, fatal. Així funciona
l’economia mundial. Ven patrimoni, funciona a base d’anar-se
apropiant i destruint aquest valor patrimonial que el té estucat
en forma de carbó i de petroli. Per tant, cada any ven quantitats importants de patrimoni en el benentès que no el pot restituir ni que vulgui; no el pot recomprar, perquè el ven per destruir-lo. I després l’ampliació de capital, que això ve a ser el
creixement. Ara tothom es demana quan sortirem de la crisi i
tornarem a créixer. I sense creixement, que no pot funcionar
bé l’economia? No. Doncs tinc una mala noticia, aleshores l’economia no pot funcionar mai bé perquè el creixement il·limitat va en contra del segon principi de la termodinàmica. Naturalment el creixement és possible mentre la distància que hi
ha entre la teva mida i la mida assolible és gran, però quan la
teva mida i la mida assolible ja són molt pròximes, el creixement no és possible; és més, és indesitjable.
En aquest moment, com dissenyem un model econòmic
que funcioni i que no estigui necessàriament vinculat al creixement? En el futur, no podrem créixer. Nosaltres potser sí i els
nostres fills encara potser també; però els nostres néts, no.
Els nostres néts no podran créixer. Naturalment llavors trobaran apòstols de decreixement, però jo estic dient que no podrem basar la nostra economia en la utilització d’uns recursos que nosaltres sabem que materialment no tindrem (a penes ens en queden ara).
Tot això, que té a veure amb la natura? Molt. Perquè si la
natura és la matriu biofísica preexistent (el sol, el clima, l’aigua, l’aire, els organismes naturals, nosaltres en la mesura
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que som un organisme natural, etcètera), si la natura és això,
això és la matèria bàsica de reflexió per al disseny d’un nou
paradigma econòmic que permeti l’adveniment d’una societat postindustrial que no hagi de renegar de la industrial, però que la superi per elevació; de la mateixa manera que la societat industrial va superar per elevació l’ancien régime renaixentista i barroc sense negar-lo.
Per tant, aquells que puguin pensar que quan es parla de
la natura ens estem referint als refilets de les caderneres i a la
bellesa plàstica d’algun paisatge més o menys pictòric, estan
administrant una part molt petita de la realitat natural. I la reflexió que he intentat compartir amb vosaltres és que sense
renunciar a cap d’aquests valors, que jo també comparteixo,
penso que fins que no situem la natura en la seva autèntica dimensió, que és la del principal actiu del sistema econòmic, no
haurem entès res. Moltes gràcies.

82

Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 83

LA SOCIETAT CIVIL I EL MEDI AMBIENT
Antoni Serra Ramoneda
Doctor en Ciències Econòmiques
per la Universidad Complutense de Madrid
Catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma
de Barcelona-UAB, de la que fou rector (1980-86)
President de Caixa Catalunya i de la Fundació Territori
i Paisatge (novembre-1984 a març-2005)
Barcelona, 15 de juny de 2011
_________________

El senyor Masoliver ha comentat que el senyor Sargatal té
un problema de tràfic, però crec que el que passa és que no
s’atreveix a venir, perquè l’esbroncada que li hauria etzibat
per posar-me en aquest embolic hauria estat considerable.
Deu estar amagat i apareixerà quan el perill s’hagi esvaït. Jo
estic encantat de ser aquí al Club de Roma. La veritat és que
no entenc perquè se m’ha convidat. Els meus mèrits són mínims per parlar de temes mediambientals que preocupen a
aquest Club, però tot i així agraeixo la invitació.
Suposo que si sóc aquí, com ha dit el senyor Masoliver, és
perquè entre les moltes iniciatives que he emprès a la meva
vida figura la d’haver participat, sent president de Caixa Catalunya, a la creació de la Fundació Territori i Paisatge. És potser l’aventura de la que em sento més satisfet. Cert que vaig
tenir la sort d’intervenir a la rehabilitació de la Pedrera però
possiblement tanta o més importància tenia, i sobre tot sentit,
la creació de l’esmentada Fundació que, malauradament, i
per moltes raons, avui ha desaparegut (ja no sé ben bé què
està fent). De tota manera no vull posar-me medalles que no
em corresponen, perquè realment la idea de crear aquesta
Fundació va venir d’un company al Consell d’Administració
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de la Caixa, que a més és col·lega en el sentit de que és catedràtic d’Economia de la Universitat Autònoma. Joan Cals és
el seu nom. És una persona que sempre ha estat molt involucrada en temes mediambientals, ha estat un gran defensor
de la Costa Brava (ell és de la Bisbal d’Empordà) i entre les
seves preocupacions i els seus interessos, hi havia l’estudi
de com a altres països capdavanters, això que ara se’n diu la
societat civil, havia creat entitats destinades a la protecció del
territori i del paisatge, a la protecció de la natura. Entre totes
les que s’han creat n’hi ha una que destaca: el National Trust
anglès. És una entitat gairebé irrepetible fora d’Anglaterra, és
mig pública, mig privada, rep aportacions de milions d’anglesos i és propietari d’una part importantíssima, no només
del territori natural, sinó també del patrimoni històric britànic.
És una mica l’enveja de tots els països quan pretenen crear
institucions que compleixin aquesta funció.
Joan Cals sabia que crear una entitat semblant a Catalunya
era molt difícil, però que de tota manera havíem de provar-ho
i de començar un petit experiment, que va consistir en crear
dins de l’Obra Social de la Caixa de Catalunya una Fundació
que vam anomenar Territori i Paisatge. Inicialment aquesta
Fundació es nodria de l’Obra Social de la Caixa, és a dir, que
tots els ingressos que utilitzava per la compra de finques interessants pels seus valors mediambientals, per la celebració de cursos i activitats d’aquest tipus, venien de la Caixa
Catalunya. Nosaltres érem però conscients que la Caixa Catalunya no era prou important, ni tenia prou disponibilitats per
fer una aportació suficientment important per resoldre si no la
totalitat, perquè això era impossible, almenys els problemes
més punyents que tenia la societat catalana quant a conservació del seu patrimoni natural. El que vàrem dissenyar és
una Fundació que tenia darrera com a patró essencial la Caixa Catalunya, evidentment, però incorporant des del començament al seu Patronat persones que no estaven lligades amb
la Caixa, però en canvi que tenien una representativitat, uns
84
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coneixements, una autoritat moral que davant de la societat
podien ajudar a convèncer a moltes persones a col·laborar
amb la Fundació, a fer aportacions i començar a crear un petit National Trust que seguís les petjades que a Anglaterra ens
havia deixat. Així va ser com al Patronat de la Fundació vam
incorporar persones com Ramon Folch, Joaquim Maluquer,
Jaume Terradas, Josep Mª Espinàs i altres, totes elles persones indiscutibles per les seva trajectòria i seu historial.
He de reconèixer que aquesta configuració podia causar
problemes, perquè als executius de la Caixa els incomodava
que, sent ella l’única responsable del finançament, es dissimulés la seva presència. El que els promotors desitjàvem era
que la Fundació no es veiés com un instrument només de l’entitat, que a més podia servir per millorar la figura i el prestigi.
El que volíem els promotors era que paulatinament s’anés
desdibuixant la presència de Caixa Catalunya, gràcies a la
incorporació de nous aportants de recursos, bé fos mitjançant deixes o donacions de particulars, com era el cas al National Trust. Tanmateix la creació de la Fundació fou molt ben
rebuda per les organitzacions ecologistes i també per les instàncies polítiques encarregades de la protecció del medi ambient, sempre amb fortes restriccions pressupostàries. Va tenir molt de ressó una de les primeres adquisicions, la de la finca d’Alinyà, la més gran de Catalunya de propietat privada,
que inclou tota mena de paisatges i s’enfila cap els Pirineus.
Vam comprar també el congost de Mont-rebei, als límits amb
l’Aragó, i així progressivament fins a tenir el 3 o el 4% del territori de Catalunya. Ja havíem començat a tenir un patrimoni
notable i volíem fomentar l’interès per la natura. A les Planes
de Son, a les valls d’Àneu al Pallars–Sobirà, aixecàrem una
residència destinada especialment per a joves que hi passessin curtes estades estudiant la vegetació, la fauna i el clima de les contrades de l’Alt Pirineu. Un edifici molt respectuós amb l’entorn i que és un paradigma d’una arquitectura ecològica i eficient energèticament. Però sobretot, i el que era
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més interessant, és que en els darrers temps començàvem a
tenir donacions (tot i que eren petites) que ens ajudaven a
complementar les aportacions que feia la Caixa de Catalunya
i, per tant, a contribuir a donar volada al nostre projecte.
Torno a dir que no em vull posar medalles, jo crec que va
ser una conjunció molt curiosa. La cultura d’una Caixa és molt
diferent de la que podrien tenir persones com en Ramon
Folch, en Jaume Terradas o el mateix Jordi Sargatal, que no
estan acostumades a sotmetre’s a unes regles administratives i una burocràcia com la que impera en una organització
financera de dimensions apreciables. Això creava a vegades
tensions i problemes però sempre vam arribar a superar-los.
Jo crec que, sincerament, havíem engegat una cosa que era
interessant, que podia tenir futur, que estava fent una aportació que havia estat reconeguda pel Govern de la Generalitat
i, jo crec que fins i tot, per moltes societats ornitològiques i de
tipus semblants que també ens donaven una col·laboració i
una aportació notable. Però malauradament entre la crisi econòmica que ens està donant tants mals de cap, entre les reorientacions de les caixes, aquesta Fundació s’ha acabat. Jo
no sé què en faran de les finques i de les propietats, però és
llastimós, sincerament ho dic. Jo comprenc que podien haver-hi dificultats, no vull fer ara crítica de ningú, però la veritat
és que ha estat una llàstima i el que espero és que en el futur, en algun lloc, en alguna instància de la nostra societat, es
reprengui un projecte d’aquest tipus i es reprengui sobretot
amb la generositat i la visió que va tenir aquesta Fundació.
Aquí no cal enganyar-se, quan estem parlant de la crisi i li
busquem les causes, tothom assenyala el sistema financer
nord-americà, amb totes les barbaritats que va fer aquest sistema financer, que queden molt ben recollides en la pel·lícula que suposo que molts de vostès ja hauran vist Inside job.
Totes aquestes barbaritats s’assenyalen com una de les grans
arrels d’aquesta crisi financera. S’assenyala també l’excessiva dimensió que es va donar al sector immobiliari a España,
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també als Estats Units i, per tant, el que cal en el futur és evitar que tornem a caure en els mateixos paranys en que vam
caure anteriorment i que no es repeteixi una crisi d’aquesta
magnitud i d’aquestes conseqüències.
Jo crec que en el fons d’aquesta crisi, més enllà del sistema financer nord-americà, més enllà de la passió immobiliària que va colpejar molts estrats de la nostra societat, hi ha
una altra qüestió perillosa de la qual no se’n parla prou i que
pot tornar a repetir-se: el gran drama dels economistes (i ara
parlant com economista) i dels responsables de la política
econòmica és que, quan un país o un conjunt de països començava una fase de creixement econòmica apreciable (mesurat a través per exemple de l’increment del PIB), immediatament apareixia el perill de la inflació. Si una economia començava a créixer molt ràpid, immediatament el perill que hi
havia és que comencessin a aparèixer colls d’ampolla, estrangulaments, que acabaven reflexant-se en una pujada de
preus que immediatament obligava a les autoritats monetà87
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ries a prendre mesures, per exemple augmentant els tipus
d’interès, que rebaixessin l’eufòria econòmica, que calmessin la passió per créixer i, per tant, immediatament s’aturava
o, si més no, s’alentia extraordinàriament el creixement. El que
ningú sabia era com compatibilitzar creixement amb no inflació (amb estabilitat de preus). Ningú havia trobat la formula
màgica de fer compatible creixement i estabilitat de preus.
Però això resulta que a partir dels anys 90, quan pràcticament
la majoria del països del món coneixien unes taxes de creixement notables, sobtadament es va veure que no hi havia
inflació malgrat una dinàmica activitat econòmica, que hi havia creixement, que pràcticament tots els països creixien (tots
els països d’Amèrica i d’Europa i del Continent Asiàtic), però
al mateix temps el miracle: no hi havia inflació. I efectivament
vam conèixer els anys 90 i sobre tot al començament del segle XXI on realment semblava que finalment havíem trobat la
pedra filosofal que ens permetia superar aquest problema.
Però resulta que darrera d’aquest miracle hi havia raons explicables i era la incorporació de molts milions de població a
la Xina, a la India però també a altres països més petits, no de
la dimensió d’aquests dos, però si parlem de la Xina i de la India, dos països on milions de persones que fins aquell moment malvivien de l’agricultura de subsistència, havien començat a incorporar-se al sector industrial, en unes fàbriques
que tenien una productivitat i uns rendiments semblants a les
de les instal·lacions industrials del món occidental (els Estats
Units, de Canadà o d’Europa). Hi havia, però, una diferència:
tota aquesta mà d’obra que s’incorporava a la indústria, que
començava a manufacturar cotxes, teixits, etcètera, cobraven
uns salaris baixíssims. Tota aquesta gent produïa amb uns
rendiments semblants, però a preus de cost molt reduïts. Resulta que tot l’increment de demanda que s’estava produint en
articles manufacturats al món, com a conseqüència del creixement econòmic, rebia una producció a uns preus molt baixos i, per tant, no hi havia inflació. Estàvem tenint increments
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de demanda fortíssims; però al mateix temps, uns increments
de producció notables sense que aparegués aquest fenomen
tan temut de la inflació.
Tot això es va començar a acabar l’any 2000 per dues
raons. D’una banda perquè molts dels obrers xinesos i fins i
tot hindús que havien deixat l’agricultura de subsistència,
s’havien incorporat a la indústria i varen començar a exigir
que els paguessin una mica millor. Això de seguida va suposar un increment dels preus de tots aquests articles manufacturats a la Xina i a la India i això acabava repercutint en els
preus que pagaven, per aquests articles, els consumidors del
conjunt del món (això ja tira amunt una mica la inflació). Però és que, al mateix temps, es produeix un altre fenomen: que
tota aquesta població que de cop i volta s’han incorporat a
aquestes activitats industrials, comença a augmentar el seu
consum, per exemple el seu consum de blat (l’any 62 el consum de cereals de la Xina i la India, dins del consum mundial
representava aproximadament un 10% i el 2002 havia arribat
a representar un 30%). El que passa és que sobre els recursos naturals que es necessiten per produir aliments com els
cereals i l’arròs per exemple, sobre el petroli, sobre els minerals s’exercí una pressió molt forta. De seguida els preus la
reflectiren a l’haver-hi una insuficiència dels recursos naturals.
Això, naturalment, provoca aquest estrangulament que de seguida comença a demostrar-se en una inflació. Una inflació
que comença el 2010 i que es veu de seguida si miren les
corbes que reflexen l’evolució dels preus de les matèries primeres, siguin aquestes agrícoles, siguin industrials o siguin
mineres, de seguida es disparen els preus. Això obliga als
banquers centrals, per començar, el senyor Greenspan i després el senyor Bernanke, a pujar el tipus d’interès; davant de
la por de la inflació hem d’aturar el creixement. Hi ha massa
activitat econòmica, hi ha massa eufòria i, per tant, pugem els
tipus d’interès i quan es pugen els tipus d’interès, comença tot
a tremolar. La gent molt endeutada comença a veure que han
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de pagar pel seu deute uns costos massa considerables i
aquí és l’inici de la crisi.
Això vol dir que el que no podem creure és que tota la població mundial o, si més no, una part molt important de la població mundial i no només la que viu a occident (la que viu a
Europa i a Amèrica del Nord), sinó en el moment en que una
part molt important de la població de la Xina o la India pretén
començar a viure amb uns estàndards semblants als del món
occidental, la terra no dóna de sí. Avui per avui, el que no es
pot permetre és que els nivells a que nosaltres estem acostumats a viure hi visquin també molts milers de milions addicionals; que tenen tot el dret a pretendre viure com nosaltres,
però que estan incidint per tant sobre els limitats recursos naturals. Això ara s’ha esvaït una mica perquè la crisi ha fet que
la demanda s’apaivagués i es reduís sensiblement, però en el
moment en que es comencés la recuperació –i això ja està
passant ara- i que novament s’incrementessin els estàndards
de consum, immediatament tornarien a aparèixer tensions inflacionistes. Ara ja les tenim, els preus del cereals, el preu
d’altres matèries primeres, ja s’estan començant a disparar i,
per tant, el que pot passar és que aquesta recuperació que
tan desitgem tots i que tan necessària és per lluitar contra l’atur i per lluitar contra altres fenòmens que tots coneixem, es
pot tornar a posar en perill.
El que cal és un canvi de paradigma industrial, un canvi
de paradigma de consum i que ens acostumem a prestar molta més atenció al que fem amb els recursos naturals: en com
els utilitzem, com a vegades els mal utilitzem i no hi prestem
prou atenció, perquè sinó estarem vivint en aquestes puges i
baixes tan brutals que hem conegut quan comparem els anys
90 amb aquests anys 2000. I això vol dir que tots, la societat
civil, ha de prendre iniciatives, i no ja per raons sentimentals;
aquelles raons sentimentals que deia el José Luis Sampedro
en l’entrevista del suplement del País del diumenge, en que
deia unes coses molt boniques i molt sensibles que t’arriben
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a la fibra, no per raons altruistes i raons de la identificació de
l’home amb la natura, sinó encara que sigui per pur egoisme,
tots ens adonem que hem de prestar atenció al que fem amb
els recursos naturals o se’ns haurà acabat l’alegria amb la
que hem viscut fins ara. Per això, i acabo, jo crec que la Fundació Territori i Paisatge malauradament ha avortat però el
que sí que espero que hi hagi, per part de la societat catalana i per part de les institucions que configuren aquesta societat, iniciatives que ens ajudin a aquest canvi de paradigma,
que és absolutament imprescindible i necessari per poder
viure en una societat que no es vegi sotmesa a aquest règim
de dutxa escocesa que darrerament ens ha colpejat. I dit això, com que ja ha arribat en Sargatal, he de fer mutis. Gràcies
per la seva atenció.
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EL CLUB DE ROMA Y LOS JÓVENES
Ricardo Díez Hochleitner
Presidente de honor del Club de Roma
Barcelona, 20 de octubre de 2011
Homenaje del Think Tank 30
del Grupo Catalán del Club de Roma
_________________

TT30 es para todos nosotros la gran esperanza renovada
que aportan los más jóvenes asociados al Club de Roma para lograr extender con creciente eficacia las inquietudes así
como las acciones en favor de soluciones frente a la creciente complejidad e incertidumbre que para el porvenir del mundo suponen las múltiples amenazas de lo que solemos resumir como problemática mundial.
El TT30 fue fundado formalmente en 2001 (hace una década!). El TT30 (Think Tank 30; hombres y mujeres en torno a
los 30 años de edad) es el instrumento de encuentro de los
más jóvenes, provenientes de diversas partes del mundo, con
los miembros del Club de Roma. Por su parte, los miembros
del tt 30 del Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de
Roma, vienen aportando la extraordinaria riqueza de su cultura mediterránea, abierta al diálogo universal en favor de una
visión ilusionada y viable de futuro.
Ya a principios de los años 80 tomó cuerpo una primera
iniciativa, auspiciada por Aurelio Peccei y que se denominó
Forum Humanum, plasmado con la creación en diversos países de grupos de jóvenes profesionales especializados en
temas globales concretos, incluido un grupo español que trabajó sobre temas del hábitat rural y urbano. El proyecto partía de la convicción según la cual los jóvenes profesionales
tienen una especial responsabilidad y seguramente una vi93
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sión más real de futuro que sus mayores, en cuanto protagonistas a más largo plazo. La experiencia fue muy positiva durante sus primeros años de actividad si bien faltaron algunos
aspectos ahora aportados, a saber: la existencia de un núcleo central de carácter internacional e interdisciplinario, con
un número limitado y prefijado de miembros de edad similar,
quienes programen, orienten y estimulen tan fundamental
aportación a los estudios y debates del Club de Roma. Tal es
ahora el caso con la consolidación del TT30, la cual será promovida en las próximas Conferencias Anuales del CoR.
Esta nueva experiencia ya muestra en todo caso la necesidad y las ventajas de una cooperación intergeneracional.
También es esencial que los jóvenes profesionales aprovechen la experiencia y el legado de sus mayores para que, entre todos, se mantenga siempre la juventud de espíritu propia
de la creatividad y de la solidaridad.
——————————————————
Mi caminar es el de muchos años en todos los Continentes
y por muchos de sus países, una y otra vez, desde las distintas y numerosas funciones ejercidas. Uno de mis primordiales empeños ha sido la expansión y mejora de una educación
permanente o continua, a lo largo de la vida, para las gentes
de todos los países. El enfoque ha sido siempre una visión
prospectiva ante la explosión de conocimientos junto con las
nuevas tecnologías en marcha y ante la compleja problemática de un mundo cada vez más interdependiente y complejo. De ahí también mi trabajo en el seno del Club de Roma,
siempre en búsqueda apasionada de soluciones alternativas
posibles, sostenibles, interdisciplinarias, globales y a largo
plazo.
Los numerosísimos informes y los debates mantenidos con
gentes de todas las grandes culturas, creencias, ideologías y
edades, a lo largo de los muchos años de mi vida, me per94
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miten asegurar que, pese a tanto progreso material y civilizador, estamos ahora inmersos en una senda ciertamente peligrosa que requiere profundas rectificaciones en nuestro comportamiento individual y colectivo, si bien las razones para la
esperanza siguen en pie, sobre todo si las sucesivas jóvenes
generaciones deciden tomar responsablemente en sus manos cuanto contribuya a un futuro mejor.
El número creciente de los hambrientos, de los pobres y
de los sin empleo, en medio de la inmensa afluencia de unos
pocos de todo el mundo, son el signo más desolador del egoísmo y de las disparidades existentes en nuestro tiempo, unido a una degradación progresiva de la tierra cultivable, de
los océanos y de la atmósfera, con consecuencias tangibles
muy preocupantes en materia de nutrición, agua potable, salud, desaparición de especies animales y vegetales, junto con
numerosos conflictos violentos alimentados por la discriminación étnica, cultural y de poder que persiste por doquier y
que no excluye la tentación de acciones suicidas con medios
de destrucción masivos. El vértigo de las tragedias que han
atenazado el mundo a través de los siglos sigue asomando
sus terribles garras en casos de nacionalismos exacerbados,
tan actuales como el de los conflictos en los Balcanes o en
países de una África marginada, por no hablar de mi doliente Colombia o del País Vasco de mi Bilbao natal, dejando un
largo rastro de sangre, sufrimientos y necesidades básicas.
Al mismo tiempo y de forma complementaria, se han multiplicado en estos años actitudes diametralmente opuestas a
nuestras raíces y tradiciones, apoyadas en fundamentalismos, integrismos o sectarismos.
Sin embargo, el siglo XX ha supuesto una extraordinaria
epopeya de modernización y progreso gracias a la extensión
y multiplicación del conocimiento así como a las nuevas tecnologías de comunicación en pleno auge, todo lo cual debiera servir de punto de arranque de una nueva etapa esplendorosa de la Humanidad. Esta magnífica coyuntura, aun95
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que cargada de acechanzas y de peligros, se refuerza gracias a un marco de relaciones internacionales completamente nuevo nacido del convencimiento de la interdependencia
mutua entre naciones y pueblos y de la proclamación de los
Derechos Humanos, aunque a ésta última le falta el indispensable y urgente complemento de una Declaración Universal de los correspondientes e inexcusables Deberes Humanos. Ahora podemos hacer nuestros los instrumentos propios de la economía libre de mercado, de la productividad y
de la competitividad a condición de salvaguardar la solidaridad, la justicia distributiva, el desarrollo social y humano, así
como la igualdad de oportunidades para todos ante el empleo creador de riqueza o ante el voluntariado y las ocupaciones sociales eficaces. Todas estas nuevas circunstancias
hacen posible la superación de los demonios seculares de
las guerras, el hambre y la agresión.
Ahora, nuestro reto en el plano personal, es cómo restablecer la mutua fidelidad y entrega en el amor así como la le96
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altad en la amistad. Y en el plano colectivo, por ejemplo, cómo cohonestar los deberes ciudadanos respecto de las respectivas identidades culturales locales y regionales, así como
respecto del estado y la comunidad supranacional europea y
de la comunidad internacional. Y para los cristianos, cómo
evangelizar en medio de la modernidad, en libertad y democracia, por encima de fanatismos y existencialismos desligados de todo sistema de valores éticos y morales.
El temor de lo mágico o de lo incontrolable se ha disipado
afortunadamente para un número cada vez mayor. Sin embargo, aún siguen muy presentes las causas del recurrente
gran temor de los hombres ante sus congéneres: por ejemplo,
el temor ante aquellos que con el narcotráfico hacen posible
e impulsan el resurgimiento de la terrible plaga de la esclavitud humana que ahora se extiende bajo la forma de la drogadicción de millones de seres; el temor ante los violentos,
los terroristas o los extorsionadores; o el temor a los hombres
irresponsables e insolidarios culpables de la contaminación
acelerada e incesante de la biosfera, lo que incluso amenaza la supervivencia de la especie humana a plazo medio, es
decir, en el horizonte de vuestros nietos. Y así podría hacerse una larga lista de las causas de un razonable temor, sin
necesidad de recurrir a la reflexión sobre lo inestable de las
recientes conquistas humanas que fácilmente pueden derrumbarse ante la suma de innumerables factores interactuantes. Todo ello muchas veces por culpa de un egoísmo,
hedonismo e insolidaridad que aún estamos a tiempo de
cambiar de signo.
Sin embargo, no se trata de anunciar catástrofes ni de ser
agoreros. Afortunadamente nuestro futuro está, en última instancia, en las manos de Dios. Por lo tanto, nuestra oportunidad y deber es ser Sus leales colaboradores, es decir, buenos administradores de los talentos que Él ha dado a la Humanidad entera con gran generosidad para construir un futuro mejor, tal como es el caso de los bienes del saber o los de
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la Naturaleza que nos sustenta. El uso ordenado de esos y
otros medios es la única y verdadera manera de asegurar para todos una convivencia en paz desde la prosperidad, la justicia y la libertad. En suma, es el amor de Dios el que ha de
recomponer estas sociedades, tantas veces rotas en lo espiritual y tan a menudo desorientadas en sus aspiraciones terrenales, desde la confianza en Su amor y comprensión. Lo
que nos falta es escuchar la voz de quienes tantas veces claman en vano desde el amor, el dolor, la verdad descarnada,
el reconocimiento de la realidad actual y la visión de un futuro religado a nuestro Creador.
En consecuencia y sin caer tampoco en visones utópicas,
nuestra responsabilidad, deber y oportunidad es construir entre todos, con esfuerzo y el sacrificio necesario eventualmente, un camino de esperanza de cara al siglo ahora en curso e
incluso al milenio iniciado ya. Esta tarea puede ser, debe ser,
asumida con inmenso optimismo y alegría por todos nosotros.
Estas palabras no son un sueño irrealizable sino, bien por
el contrario, una posibilidad muy real. Se trata, eso sí, de una
empresa generosa para con las futuras generaciones, cargada de solidaridad eficaz. En todo caso, los más pobres de
espíritu, si son ilustrados también llegarán a comprender que
deben cooperar aunque tan sólo sea por su propio egoísmo
(el “egoísmo ilustrado”). Un empeño así también puede ser
una especie de manto caritativo con el que cubrir las culpas
de nuestros mayores, que sirva de sedante y restañador de la
mala conciencia que nosotros, los mayores de ahora, debemos tener o ya tenemos por tantas graves omisiones en el
cumplimiento de nuestro deber y a causa de los muchos lastres que conlleva el legado que estamos dejando.
Sin embargo, para que un Encuentro entre humanos sea
positivo, enriquecedor e inspirador, se requiere poseer y ejercer un espíritu solidario, de cooperación sin cortapisas, cargado de amor limpio y siempre tolerante ante quienes piensan y creen diferente a nosotros mismos. Ejercer la tolerancia
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es ejercer una libertad democrática esencial que no consiste
en plegarse y aceptar sin más el enfoque o las afirmaciones
de los otros, sean éstos desconocidos o amigos muy queridos. Las más de las veces, la tolerancia se parece mucho a
“poner la otra mejilla”, sin ira, tras recibir un duro golpe en lo
más sensible de los propios sentimientos y frente a las propias profundas convicciones. Tolerancia no puede ser entendida como doblegarse a los demás, ni sonreír sobre cualquier
asunto con el desentendimiento propio del relativismo moral.
Por el contrario, se trata más bien de reafirmar con delicadeza y con redoblada firmeza fraterna los convencimientos propios, la experiencia vivida, las convicciones y la fe ejercida, vivida, de forma coherente y consecuente, escuchando y dialogando en pos de un enriquecimiento mutuo. Es la solidaridad ejercida desde la compasión y la cooperación.
——————————————————
Nuestro país no es una excepción de la crisis de confianza que padece hoy la juventud. Esta crisis está incidiendo en el seno de las familias y tiende a socavar los cimientos morales de nuestra sociedad, sin aportar nada positivo para su perfeccionamiento.
Para que nuestra juventud participe en las tareas comunitarias y mejore la obra realizada por sus predecesores, debe
tener la oportunidad de formarse en un profundo amor al prójimo, no desaprovechando las oportunidades que se le brindan para aumentar el caudal de sus conocimientos y desarrollando su alto sentido de la justicia y responsabilidad. Las
exigencias de autenticidad y ejemplaridad para con los demás deben constituir también rigurosa norma de comportamiento para los jóvenes.
Pero, además, tenemos que imponernos la sagrada obligación de ir ampliando el marco de la igualdad de oportuni99
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dades, de forma que nuestros jóvenes de hoy vayan accediendo a puestos de mayor responsabilidad, no en función
de las posibilidades económicas familiares sino de sus condiciones intelectuales y morales, así como de su capacidad
de entrega.
La mayor garantía de un futuro mejor para el país reside
esencialmente en el concurso de una juventud laboriosa y
responsable que, en la consecución de las metas señaladas
en nuestra Constitución, ha de ver ampliamente colmadas sus
aspiraciones individuales y colectivas.
Somos conscientes de que contamos con una espléndida
cantera de jóvenes que, forjados en el sacrificio y en el trabajo, constituyen una esperanza prometedora de un futuro
mejor, que nos lo tenemos que ganar entre todos. La juventud
es hoy protagonista indiscutida no sólo del futuro sino del presente. La Educación, que exige un gran esfuerzo de todos,
constituye una gran oportunidad de futuro de la juventud y
con su desarrollo obtendrá cada vez más la mayor parte de
los recursos económicos, humanos, morales e intelectuales
de la nación.
Todos los sectores, públicos y privados, deben contribuir
con su esfuerzo y sus medios en la urgente e inaplazable tarea de hacer posible que los jóvenes estudiantes, trabajadores y profesionales se preparen para fortalecer, vitalizar y renovar nuestra sociedad mediante el cumplimiento de los deberes que le son propios y con su espíritu de entrega, autenticidad y sacrificio.
Tenemos que contribuir a formar a los jóvenes, a las futuras generaciones, ofreciéndoles una visión de futuro y además de darles oportunidades de servir a la sociedad toda,
con miras a un mundo sostenible gracias a la armonía en la
convivencia de la Humanidad con la Naturaleza. A este fin es
indispensable una visión global, intersectorial, interdisciplinaria, a medio y largo plazo como lo viene propugnando el
Club de Roma desde sus inicios.
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Es urgente que todos y cada cual actuemos coherentemente con los valores que proclamamos: libertad, justicia, democracia, cooperación, solidaridad, amor al prójimo, etc. etc.,
frente a las hambrunas, las enfermedades, el desempleo, el
terrorismo, la violencia, la pobreza extrema, etc. etc.
A tal fin es imprescindible hacer viable y operativa la democracia participativa de la sociedad civil y no limitarse a las
imprescindibles e importantísimas iniciales elecciones libres,
puesto que la sociedad civil tiene que involucrarse plena y
prioritariamente en la definición y el alcance de los problemas
a resolver así como en la solución de tales problemas. Solamente así lograremos hacer tangible la indispensable y urgente Revolución Humana, para un mundo mejor, global e interdependiente, al que aspira el Club de Roma.

¡Moltes gracias!
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EVOLUCIÓ DE LES CREENCES I ELS VALORS
EN LA HISTÒRIA DE LA HUMANITAT
Xavier Melloni
Jesuïta
Doctor en Teologia
Llicenciat en Antropologia Cultural
Barcelona, 4 d’octubre de 2011
_________________

Moltes gràcies per la invitació. Per a qualsevol ciutadà europeu, les paraules “Club de Roma” són, m’atreviria a dir, sagrades, en el sentit de que evoquen un dels àmbits que reflexiona més seriosament sobre el destí de la humanitat en el
trànsit de segle en el que ens trobem encara.
Desitjo compartir unes reflexions sobre qüestions que ens
afecten a tots pel fet de ser humans. A la nostra societat es
dóna una constatació creixent de que la dimensió espiritual
ens és quelcom inherent, de la mateixa manera que tenim una
dimensió biològica i una dimensió mental o racional, de les
quals ningú en dubte. Una de les diferències del canvi de segle i de mil·lenni, respecte dels anys 60 i 70, és precisament
aquesta: que si bé aleshores va haver-hi, podríem dir, una professió agressiva d’ateisme, en les dècades posteriors hem
anat veient que, si bé podem estar en desacord amb les maneres d’anomenar la transcendència o de conrear aquesta dimensió espiritual, no podem dubtar que, d’una forma o altra,
existeix. Veiem que, quan no la cuidem, amputem una dimensió fonamental de la persona, de la nostra civilització i de
les altres civilitzacions.
Presentaré una visió panoràmica del fenomen religiós, amb
el perill de caure en la superficialitat. Qualsevol esquema sim103
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plifica elements molt més complexes, però també facilita unes
claus de lectura on situar-nos. Ho faré a base de tres tríades,
un esquema de tres vegades tres, el qual pretén ser pedagògic i ajudar a la memòria a recordar. La primera tríada es refereix a les tres grans constel·lacions religioses que existeixen avui en el món; després parlaré de tres figures arquetípiques que corresponen a diversos moments de les religions i
finalment introduiré tres termes per explicar altrament l’evolució de les religions. Aquest serà el meu desenvolupament.

1. LES TRES CONSTEL.LACIONS RELIGIOSES
Abans d’abordar les constel·lacions religioses que podem
identificar en el planeta, hauríem de respondre primer a la
pregunta sobre què és la religió. Aquesta paraula té tres possibles etimologies. Religió prové, en primer lloc, de religare,
és a dir, “crear vincles”, vincular-los amb l’Absolut, amb la Ultimitat, amb l’Invisible; al mateix temps que ens vinculem amb
el transcendent, creem una comunitat, perquè no hi ha cap religió que no generi una vida comunitària, un grup que s’adhereix a aquest vincle; i, alhora, tota religió vincula amb el cosmos, amb el temps i l’espai, amb el ritme biològic del nostre
entorn inscrit en el nostre propi cos. Les religions creen, per
tant, un teixit dens de lligams que fa que cada religió tingui
una estructura molt coherent. Això fa que ens sigui difícil traduir els nostres vincles a altres vincles i que sigui tan laboriosa la comprensió d’una altra religió que no sigui la pròpia.
Religió també pot provenir de relegere, “llegir”, “interpretar”, perquè tota religió és una proposta i un camí d’interpretació del misteri de l’existència. I es pot relacionar també amb
re-eligere, “escollir”. L’important en els tres casos és el prefix
re-, que dóna dinamisme al lligar, al llegir i a l’escollir.
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1.1. LES RELIGIONS ABORÍGENS
Totes les religions tenen quelcom en comú: la celebració
de la vida. Les més antigues estan més íntimament relligades
a la naturalesa perquè és el més immediat i el més pròxim
que els permet viure. És, per tant, allò primer a venerar, allò
primer a celebrar, fins i tot a sotmetre’s, perquè també hi ha
forces adverses que amenacen aquesta vida amb la qual cal
congraciar-se per que deixin de ser amenaçadores.
Les anomenem aborígens, perquè estan als orígens (aborigen) o també indígenes. El vincle amb les forces de la vida és sagrat. La muntanya on viu el poblat o d’on prové l’aigua dels rius que fertilitzen aquella terra esdevé un lloc sagrat. Esdevé sagrat el sol que dóna llum cada dia a la vida de
la comunitat. Esdevenen sagrats els cicles de la lluna perquè
influeixen directament sobre les seves activitats. Esdevenen
sagrats determinats animals, determinats llocs, arbres o plantes. Aquesta sacralitat de la terra fa que puguem parlar també de religions teocòsmiques, és a dir, el cosmos esdevé el
reflex del diví. Inicialment, tota la humanitat practicava aquesta religió de la naturalesa. En aquest moment només sobreviu
en petits reductes, perquè l’expansió occidental i també musulmana durant segles ha fet que quedin pocs reductes purs
d’aquesta teocosmicitat. Hi ha encara algunes tribus a l’Amazònia i a d’altres indrets apartats d’Amèrica Llatina, així
com en les reserves d’Amèrica del Nord; també a certes zones d’Àsia; de forma encara més deteriorada, als aborígens
d’Austràlia. Potser a Àfrica és on queden nuclis més extensos i menys contaminats, en els quals encara no ha arribat el
furor occidental.
Hem de rescatar elements d’aquesta cosmovisió perquè
ens hem separat massa de la terra i hem expandit perillosament el fenomen urbà amb tot el desenvolupament tecnològic
i desenvolupament dels mitjans de comunicació i de transports, els quals amenacen greument la naturalesa i podem
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quedar abolits per haver perdut el respecte a la terra. Aquest
retorn fa que es parli d’un neocosmisme, un retorn a la veneració de la mare terra. El seu oblit amenaça la pròxima existència de l’espècie humana. Aquesta revalorització de la saviesa de les tradicions aborígens no es pot fer condecentment ni amb paternalisme, sinó amb respecte i amb la convicció de que hem d’aprendre unes actituds que durant segles hem menyspreat.

1.2. LES RELIGIONS ABRAHÀMIQUES O TEÍSTES
La segona configuració religiosa està formada per les anomenades religions abrahàmiques, ja que reconeixen que neixen d’un pare comú: el Patriarca Abraham. Són el judaisme,
el cristianisme i l’islam. El que és propi d’aquestes religions és
concebre un Ésser suprem que, en lloc d’estar barrejat o identificat amb la natura, es va distanciant, transcendint-la, i esdevé el gran interlocutor de l’ésser humà. Aquest Déu es personifica. Ja no és una força cega còsmica sinó el creador de
tot el que existeix i el Tu per excel·lència que ens fa sentir-nos
jo. Això està expressat paradigmàticament en el diàleg que
s’estableix al mont Sinaí, on Moisés veu la bardissa ardent i se
sent cridat. El tema de la crida és molt important tant al judaisme, com al cristianisme i com a l’islam, perquè aquesta crida ens fa sentir que som nosaltres. En la mesura que hi responem, es desenvolupa el millor de cadascú. Són religions
profundament i marcadament personalistes. En la mesura que
s’aprofundeix la relació amb Déu, creix també la noció de persona, la qual cosa comporta el descobriment de la sacralitat
de l’altre. En el cristianisme aquesta sacralitat arriba a un màxim quan es diu que Déu, ell mateix, s’ha fet ésser humà, de
manera que en cada ésser humà hi ha una llavor divina, hi ha
un santuari diví. El cristianisme dóna un màxim de dignitat a
l’ésser humà perquè l’entén com dipositari de l’encarnació de
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Déu: “Allò que li heu fet als més petits dels meus germans
m’ho heu fet a mi” (Mt 25). Això és el màxim que es pot dir de
l’ésser humà: com extensió del Crist, és idèntic a la divinitat.
Aquest principi personalista també el trobem a l’islam. Mahoma és un profeta que pertany a la mateixa tradició d’aquell
que se sent escollit per Déu per transmetre un missatge de
dignitat, de solidaritat com és l’islam originari i l’actual també,
llevat les deformacions que fan més soroll, cosa que passa i
ha passat en totes les religions, començant per la nostra.

1.3. LES RELIGIONS ORIENTALS O OCEÀNIQUES
La tercera constel·lació religiosa conté també vàries religions. Les anomenem orientals perquè estan ubicades en
aquella zona del planeta que des d’aquí, anomenem Orient,
però elles s’anomenen a sí mateixes altrament. La seva característica és el que podem identificar com l’experiència
oceànica. Si allò propi de les religions abrahàmiques és la relació jo / tu, i l’important és la consciència d’aquest jo personal indelegable, inconfusible; en les religions orientals, el jo
es considera una malaltia o un greu error que cal transcendir
perquè és la font de totes les cobdícies, desitjos, enveges i
afanys de destrucció de l’altre, ja que ens sentim en competició. El màxim de l’experiència espiritual de les religions oceàniques és precisament el que diu la paraula: adonar-se que
l’onada no està separada de l’oceà, sinó que l’onada és l’oceà. Quan l’onada s’hi sent separada, lluita fins agonitzar per
arribar a la platja, o viu amb pavor la seva destrucció quan
pica contra les roques. L’onada es calma quan descobreix
que ella mateixa és inseparable de l’oceà. Aleshores pot descansar en les forces que la generen inseparablement de la
seva existència. Del que es tracta és de descobrir, a través
d’elaborats mètodes de meditació, que el jo no està separat
del tot de l’existència, sinó que tots formem part d’una única
107

Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 108

realitat, d’una única immensitat que es desplega en cadascú. Aquest desplegament és la riquesa de la diversitat que
no està desconnectada de la profunditat de la unitat que sosté aquesta diversitat.
Podríem dir que allò propi de les religions aborígens és el
ritual. Les religions aborígens s’actualitzen a sí mateixes, es
nodreixen a sí mateixes actuant amb una sèrie de moviments,
d’actes, de relats, però sobretot que es fan en comunitat i tenen tot una sèrie de ritualitzacions físiques, molt corporals per
altra banda.
En les religions abrahàmiques o personalistes, podríem dir
que allò propi és la paraula (la Bíblia, la Torà, els Evangelis,
l’Alcorà), i l’acte religiós per excel·lència és escoltar-la. La Bona Nova, la proclamació de l’Evangeli, l’anunci del kerygma,
etc., tot això té molt a veure amb l’acte d’escoltar. També amb
l’escolta de la realitat, dels signes dels temps, tal com els documents conciliars van formular.
En canvi, allò propi de les religions oceàniques seria el silenci. Tant el ritual (moviment del cos) com la paraula (moviment de la ment) són penúltims respecte d’una dimensió més
profunda de la realitat, que antecedeix la paraula i que és
posterior a ella, que és aquest silenci últim de les coses on tot
és donat sense que res ho puguem posseir. Aquest procés,
que no és un procés dissolutori, en el qual desapareix el jo
però no en la forma d’aniquilació, no és el nihilisme ateu europeu, sinó que és l’ofrena, l’entrega del jo personal per bé
de la totalitat. En el budisme, s’explicita que aquesta dissolució del jo en el Tot genera saviesa; és a dir, comprensió profunda dels processos personals i col·lectius, i també compassió (karuna). Això no porta, doncs, al desinterès de l’altre,
sinó a la compassió del dolor dels altres. Per què dolor? Perquè estem atrapats en el nostre jo i al quedar-nos col·lapsats,
sentim una absència, una separació, oblidant-nos de que no
ens podem separar si estem sempre en aquest Tu que ho
conté tot. Però, amb aquest accent en la dissolució del jo es
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pot caure en un cert impersonalisme o despersonalització i
és aquí on podem veure com les religions personalistes (cristianisme, islam i judaisme) ho equilibren amb la seva referència a un tu i a un jo, que és la nostra experiència humana primordial.
Això serien uns ﬂashos de les tres grans constel·lacions religioses. Podríem parlar d’una quarta constel·lació pseudo-religiosa que seria l’actitud laica, la no religiosa, que forma part
de la secularitat. Podem dir que és religió en el sentit que és
una forma de relligar-se amb la realitat, la qual genera una escala de valors i una manera de posicionar-se en la vida. En les
trobades interreligioses al centre UNESCO, i al mateix Parlament de les Religions del Món es debat si ha d’haver lloc pels
grups ateus. Està clar que si es tracta de grups que neguen
l’absoluta legitimitat de la religió, no té sentit, però si la posició a-tea (no en el sentit dur de la paraula ateisme, sinó com
la privació d’una afirmació rotunda sobre el transcendent), és
capaç d’admetre el fenomen religiós i està interessat de dialogar des d’una posició humanista, té el seu lloc en aquestes
trobades, ja que també considera la seva relació amb l’absolut, encara que sigui en forma de negació. Aquestes qüestions no són fàcils, i de vegades generen conflicte; però altres
vegades, són enriquidores. En qualsevol cas, forma part de
la reflexió que, ens agradi o no, hem de fer tots plegats perquè en això consisteixen les nostres trobades.

2. TRES FIGURES RELIGIOSES
Fins a cert punt, podem dir que totes les religions segueixen una evolució en tres temps. Encara que potser sigui més
aplicable per les nostres religions -la cristiana, jueva i islàmica- també es troba en les altres dues constel·lacions.
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2.1. L’ETAPA XAMÀNICA
Les religions comencen per un moment podríem dir igni,
de foc. És l’etapa fundacional, d’incandescència i, per tant, irrepetible. El fundador de cada religió (sigui Moisès, Jesús,
Mahoma o Buda) es corresponen a la figura del xaman. Vol dir
“persona de coneixement”. És un terme que prové de les tribus Tungu de Sibèria; és la figura del vident, del curandero,
del bruixot o del profeta, tota aquesta mena de constel·lació
polimorfa. Allò propi del xaman és l’experiència extàtica, una
experiència que el transcendeix a sí mateix, suprapsíquica,
on ell experimenta un recorregut pels tres móns. Què vol dir
els tres móns? En les religions aborígens es considera que la
realitat està estratificada en tres nivells: el visible, que és el
punt de partença on ens trobem, consistent i tangible, que es
situa entre el supramón, el món celeste, el món de les divinitats, dels déus, i l’inframón que és el àmbit de les forces fosques. En el nostre nivell terrestre és on es produeix la batalla
entre el supramón i l’inframón. L’ésser humà és agent i pacient en aquest enfrontament entre les forces ascendents i
descendents, alhora que pateix i gaudeix les seves derrotes
o victòries. El xaman és aquella persona de la comunitat que,
per una profunda experiència intrapsíquica, entra en contacte amb les forces celestes i les forces infernals, i és capaç de
comprendre el que diuen els somnis (perquè no tothom els
pot sentir i interpretar). No té por d’enfrontar-se amb les forces
de l’inframón i torna a la comunitat amb un coneixement que
salva i que fa créixer la comunitat. L’experiència xamànica no
queda en una experiència privada o individual, sinó que es té
pel bé de la comunitat. El xaman arriba amb un coneixement
beneficiós per la vida i supervivència del seu grup, indicant
allà on hi ha aigua, o una altra cosa beneficiosa, o l’alerta de
perills possibles que poden amenaçar la vida de la comunitat.
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La diferència entre el xaman i el boig no sempre és clara.
L’alienació mental està relacionada amb l’excés psíquic. La
bogeria és un esclat d’informació que, el qui la pateix, no sap
reorganitzar-la. Aquest excés no permet la integració del seu
psiquisme i, per tant, és una informació que no serveix; naufraga en els seus viatges supra o infrapsíquics. En canvi, el
xaman, tot i que entra en aquest excés de coneixement que
la nostra capacitat neuronal ordinàriament no pot assimilar, la
sap integrar i transformar en un missatge benèfic per als altres. És una persona que arrisca i dóna la seva vida pel bé del
grup. Evidentment aquesta figura no és sempre pura. Al llarg
de la història de la humanitat i actualment, hi ha embaucadors, manipuladors i psicòpates del poder. Són les contaminacions pròpies de l’ésser humà.
Sota aquest prisma, podem dir que Moisès, Jesús i Mahoma són xamans. En el Credo de les misses de diumenge,
diem que Jesús va davallar del cel, es va encarnar i que, al

111

Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 112

morir, va davallar als inferns i va rescatar a la figura primigènia d’Adam i Eva. És clarament un descendiment pels tres
móns per rescatar la humanitat. La diferència és que no ateny a una tribu, sinó que ateny a l’espècie humana. Per tant, és
el gran xaman: la persona de coneixement que arrisca la seva existència pel bé de la humanitat sencera. També li podem
aplicar una altra característica del xaman: la irrepetibilitat dels
seus gestos. El ritual per excel·lència del cristianisme, l’Eucaristia, prové d’un acte profètic en el qual va lliurar totalment
el que era. No té lloc la repetició. També la paraula del xaman
és irrepetible, com la paraula de Jesús o de Mahoma. És una
paraula incandescent, que té força en el moment que és dita. Els altres la recorden i la repeteixen i posen per escrit, però la força originària no es repeteix. En la figura xamànica i
profètica, cada vegada la paraula és nova, irrepetible, com el
gest.

2.2. L’ETAPA SACERDOTAL
Aquest primer moment fundacional, igni i xamànic, deixa
pas a un segon moment que podem anomenar sacerdotal. La
figura del sacerdot no és la figura del profeta o el xaman, sinó que és complementària i successiva (en certs casos, fins
i tot contrària). Què és lo propi del sacerdot? Del sacerdot no
s’espera novetat, sinó fidelitat a la tradició. Hom li demana la
perfecta repetició d’allò que ha rebut. Quan hom va a una celebració cristiana, no espera que el capellà s’inventi unes noves formes de consagració, sinó que faci, amb la màxima profunditat, allò que li ha estat donat. A l’etapa sacerdotal, la paraula es canonitza; és a dir, es té la consciència de que la paraula del fundador ha conclòs i es veu la necessitat de conservar-la, posant-la per escrit. S’espera que el sacerdot o
sacerdots siguin aquells que custodien la paraula originària,
i discerneixen el que és segons la paraula originària del que
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no. La repetició és l’instrument perquè pugui ser assimilada i
interioritzada per la comunitat. Aquesta sacerdotització o clericalització de la paraula ja no té la força originària, sinó que
es cerca la seva institucionalització i la continuïtat de la tradició. En l’etapa sacerdotal-institucional hom està alerta perquè
es conservi la puresa del que es transmet, respecte d’altres
paraules tòxiques o equívoques que no pertanyen a la font.
Això genera separació, condemnes i prohibicions. Hi ha un
grup que són els sacerdots que cuiden de la paraula, cuiden
del gest, cuiden de la memòria i entreguen la seva vida a
aquest servei. Els laics són els que reben el missatge de la
paraula, que l’escolten i que es fien de la transmissió que fan
uns altres. Aquesta separació en l’interior de la comunitat es
considera necessària perquè no tothom està capacitat per fer
aquesta tasca. També genera una separació entre tradicions
religioses perquè la força, claredat i contundència d’aquella
paraula rebuda fa que sigui incompatible amb altres missatges de salvació anteriors o que poden venir després. Per tant,
el temps sacerdotal és necessàriament un temps de delimitació que genera un jo grupal separat dels altres. La meva veritat separada de les altres veritats, en tot el que comporta de
claredat i també tot el que comporta de tensió per aquesta
escissió que se separa entre veritats incompatibles, perquè el
sacerdot de cada religió oficia la veritat absoluta.

2.3. L’ETAPA DE SAVIESA
Però això no acaba aquí. Les religions quedarien impossibilitades de tot diàleg entre elles. Podem identificar un tercer
moment en el procés de l’experiència religiosa i de les comunitats on, de tal manera s’hauria interioritzat aquesta paraula original, de tal manera s’haurien celebrat els seus ritus,
que s’haurien interioritzat en les persones, de manera que donaria peu a un tercer moment que podem anomenar de sa113
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viesa. Alguns creiem que comencem a ser-hi en aquest tercer
temps. La figura ja no és el xaman de foc, ni el sacerdot al
qual se li encarrega la transmissió, sinó la persona sàvia. La
saviesa és un do i una maduració de les persones i de les comunitats que no està vinculat a cap gènere en exclusivitat (home o dona) ni a cap rol determinat (sacerdot o laic), sinó que
és fruit de la sedimentació del bagatge rebut que ja no genera divisió entre rols ni creences, on la paraula ja no necessita
ser canonitzada, demonitzant aquelles que no entren dintre
del propi cànon. La saviesa suposa que s’ha interioritzat el
criteri per saber quines paraules fan créixer i quines contaminen o confonen. No hi ha cap declaració de condemna o
d’heretgia, perquè totes les paraules i creences que donin vida, que siguin capaces d’impulsar el procés d’humanització,
estan dins del cànon de la humanitat. Ja no hi hauria competitivitat entre tradicions religioses perquè del que es tracta és
de que juntes conspirin en aquest plus d’espècie humana, la
transcendència, que és allò que s’ha confiat a les tradicions
religioses. En el temps de saviesa, les religions deixen de
competir entre elles perquè ja no necessiten delimitar els seus
territoris, sinó que aprenen a compartir i discernir la qualitat
de cadascun dels llegats. En aquest període es dona una interiorització del culte. En el primer i segon temps el culte és
exterior, en el temps de saviesa, el culte esdevé un acte intern que es pot fer comunitàriament o individualment. No cal
la identitat comunitària per cultivar el procés interior. Les comunitats poden ser múltiples, com està succeint també en altres àmbits. Les parròquies com a lloc de trobada i de celebració tradicionals resulten inadequades perquè són fruit d’una delimitació territorial, herència de l’imperi romà. En el seu
moment va anar molt bé, com a distribució territorial que l’Església va heretar; però en el moment present que les distancies ja no són físiques sinó d’interessos, tenim moltes maneres d’estar en comunicació amb altres persones. ¿Per què,
doncs, mantenir els llocs de culte geogràfics quan resulta que
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tots els nostres vincles cada cop són menys geogràfics? Això són qüestions que difícilment una diòcesis es plantejarà,
però que la perspectiva antropològica ajuda a fer comprendre. La actual crisi religiosa i de pràctica religiosa tradicional
no és perquè la nostra generació sigui perversa, distreta o
dissoluta, sinó perquè han canviat radicalment les condicions
de vida i, per tant, també canvien les maneres de celebrar-la
i de fer comunitat, perquè la comunitat mateixa s’ha dislocat
espacialment.

3. HETERONOMIA, AUTONOMIA I ONTONOMIA
Aquest recorregut per les figures xamànica, sacerdotal i
de saviesa, cavalca amb una altra evolució de la religió que
podem distingir-la amb tres paraules, aparentment difícils, però que s’entenen quan s’expliquen.

3.1. HETERONOMIA
El primer moment de les religions és anomenat heteronòmic, on hetero vol dir “exterior” i nomos, “llei”. En aquest estadi, la llei del comportament, de la creença i del sentit de la vida prové d’un Ésser superior, discutible situat en la cúspide
de la societat i del cosmos, visible i invisible, que garanteix
l’ordre de totes les coses a través de les seves ordres. El bé i
el mal estan clarament delimitats i sancionats. Són pautes d’eternitat i el que està en joc és la salvació o la condemnació
eternes. Perfectes mecanismes de coacció d’una legislació
que es perllonga per l’eternitat i que provenen d’una autoritat
també eterna i inqüestionable. Això estaria ben representat per
l’episodi de Moisés al Sinaí rebent les taules de la Llei. En la
nostra infantesa vam veure aquella pel·lícula de Els Deu Manaments, de Cecil B. DeMille, on s’obrien les aigües del mar
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Roig d’una forma espectacular i després, Moisés pujava al Sinaí on una mena de rajos de foc gravaven amb la seva incandescència els deu manaments sobre les taules de pedra. Això és la màxima representació d’una llei o norma vingudes de
fora, totalment extrahumana, del Transcendent. En la mentalitat mítico-heteronòmica, quan més de fora vingui l’orde, més
creïble és, perquè si es tracta només de les invencions d’una
persona, no tenen cap valor i no poden arribar a ser les bases
morals i legals d’una civilització. Justament, quan més de distant sigui, més credibilitat té que sigui paraula sagrada. S’accentua aquesta distància per garantir que no prové de l’ambivalència de l’esser humà o dels interessos mesquins d’uns i
altres, sinó que ve d’un lloc pur, que ho transcendeix tot.
Però això té greus inconvenients perquè també genera mecanismes psicològics molt perillosos com són la submissió,
l’obediència cega, l’elecció de determinades persones que
són les suposadament intèrprets d’unes lleis que s’han de
concretar en les diferents situacions de l’ésser humà. Si el fonament roman com una instància exterior, estem sempre obligats a una submissió a un Ésser diví que, d’alguna manera,
limita la llibertat i la capacitat de raonar de l’ésser humà.

3.2. AUTONOMIA
Aquest temps heteronòmic es comença a trencar amb el
Renaixement i sobretot amb la Modernitat. Aquest trànsit es fa
palès als frescos de Miquel Angel de la Capella Sixtina. En
ells es veu la imatge d’Adam reclinat i conté la perfecció de
l’ésser humà i es mostra el Déu creador que estira la mà per
tocar el dit d’Adam. Quina seria l’escena següent? La desaparició d’aquest Déu que acabarà competint amb l’ésser humà, ja que Adam ho té tot i no vol restar depenent d’una instància exterior que limitarà la seva creativitat. El fresc posa de
manifest la confrontació latent entre la voluntat d’un Déu que
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dóna unes normes i la voluntat i la llibertat de l’ésser humà
que s’atreveix a posar-les en qüestió, gràcies justament a la
mateixa força i lucidesa que li ha donat el creador. Tota la modernitat és una lluita de poders, una lluita de voluntats, una
lluita de llibertats entre el transcendent i l’immanent. Això genera el segon moment de les religions que és el que anomenem l’autonomia, l’afirmació de l’home contemporani que és
l’auto-nomos: la norma prové del meu jo, del meu criteri i la
meva consciència. Heus aquí tota la il·lustració kantiana i posterior. L’ésser humà té raó i consciència i amb la pròpia consciència pot decidir si això pot fer-ho o no. No perquè sigui coaccionat per un premi o per un càstig, sinó per la consciència de mi mateix. Això funda la Modernitat.
Ara bé, aquesta ha generat els mateixos monstres o pitjors
que la premodernitat, perquè: qui regeix la imatge del meu
jo? Si el meu jo és una mena de depredador sense límit, i la
pauta és el meu jo, quedo devorat per la meva incontinència,
per la meva bogeria, per la meva megalomania o pel meu afany de poder. El que anomenem Postmodernitat és la presa de
consciència de que la instància joica no ha resultat satisfactòria per fundar la civilització i es té la sensació de fracàs. El
màxim símbol d’això serien els camps de concentració nazis
i els gulags marxistes, o les bombes atòmiques, o més difusament, l’altivesa del jo narcisista de la nostra cultura que no
accepta cap límit i justifica totes les transgressions. És a dir,
l’home contra l’home, capaç de generar inferns pitjors encara que els anteriors.
Quina sortida tenim davant d’aquesta situació? Una opció
possible és que, com això de ser lliures és massa difícil, tornem a posar patrons indiscutibles i tornem cap enrere i que
ens manin. Almenys no m’equivocaré en obeir. Aquesta és la
temptació dels fonamentalismes. Totes les dictadures han funcionat així. El fonamentalisme és una regressió a la necessitat de seguretats indiscutibles davant del jo amenaçat per tantes bandes sense cap criteri i amb confusió de tantes possi117
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bles intromissions de religions diferents. Tornem, doncs, al de
sempre, reprenem sense cap qüestionament als déu manaments i encara que algunes coses són discutibles, l’obediència posa més ordre a la casa que tot el desordre i el caos al
que podem assistir avui en dia. El cost d’aquesta opció és
d’infantilitzar-se i demonitzar a tots els que no pensen o creuen com jo. Tornem a la lluita sense sortida per refugiar-se en
unes seguretats però a costa de la crispació i de la mútua
desqualificació.

3.3. ONTONOMIA
Una altra possibilitat és anar cap al tercer moment que
certs pensadors i teòlegs anomenen ontonomia o també teonomia. Teonomia és la “pauta de Déu”, però un Déu diferent
de l’heteronomia. Per evitar aquesta confusió o malentès, alguns prefereixen parlar de l’ontonomia. Onto vol dir ésser. La
pauta, la norma de comportament i de sentit, les quals ja no
venen ni d’una instància exterior fàcilment manipulable i imposada, ni d’un jo egocèntric i depredador que no té límits; sinó que prové de l’escolta de l´Ésser –manifestat en la mateixa realitat- del qual tot emana i al qual tot retorna, la mesura
del qual no la tinc jo. Prové de l’obertura a la realitat i a la veritat que hi ha en mi mateix, en els altres i en les coses. Es
tracta de saber escoltar per descobrir els dinamismes de vida i de transcendiment que conté la realitat i discernir i rebutjar aquells altres dinamismes de mort que impedeixen els
creixement de les persones i dels processos col·lectius.
L’enfoc ha canviat radicalment: ja no és el meu jo egocèntric el punt de referència ni la instància definitiva, però alhora
fa créixer el que jo sóc i fa créixer tota la resta d’éssers al voltant meu. No hi ha dualitat entre el transcendent i l’immanent
ni entre jo i tu, perquè tot és manifestació d’una única realitat.
El que es tracta és de ser capaços d’escoltar l’Ésser que es
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manifesta en totes les coses i ens crida des de dintre les mateixes coses a desenvolupar-nos i desenvolupar-les de manera que la consciència humana continuï obrint-se, maduranti
transformant-se.
Amb aquesta actitud, les religions ja no són cercles tancats on unes competeixen amb les altres, cadascuna altiva
amb la seva veritat, sinó que comencen a conspirar entre
elles, a inspirar-se conjuntament; enlloc de competir entre pretensions de totalitat, comencen a anar a compartir plenituds.
Cada religió és una plenitud, és una copa plena fins a vessar
del vi que ha rebut, de la saviesa de qui l’ha dipositat en ella,
però una copa plena no competeix amb una altra copa plena.
Pot estar plena la teva copa i pot estar plena la meva copa.
Una cosa no treu l’altra. Per què competir entre plenituds? Si
volem apoderar-nos de l’altre ja no és una plenitud, és una totalitat. Aquesta conversió de la mirada en que la meva veritat
que no entra en contradicció amb l’altra, sinó que queda complementada, enriquida, matisada, fecundada per la realitat de
l’altre, fa que entre tots anem tenint una visió més enriquida
del misteri de l’existència humana, del cosmos i de la consciència.
Altres analistes no són tan optimistes i no veuen cap signe de maduresa ni saviesa sinó més aviat l’enduriment i les
barbàries d’uns fonamentalismes cada cop més endurits i
agressius. No podem negar que això s’està produint, però alhora no podem negar que massivament assistim a importants
processos de llibertat i de maduresa on cada religió se n’adona que té veritat però no cal que tingui tota la veritat. Té la
seva veritat i, en la mesura que la complementa amb la veritat de l’altre, anem entre tots aproximant-nos al gran misteri
del real. Dit d’una altra manera, en un edifici que tingui diverses finestres, des de cada una es veu una part del paisatge,
però no tot el paisatge. La veritat de la meva perspectiva és
certa però no esgota la percepció de l’altra perspectiva que
també és certa encara que diferent de la meva.
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Tenir la maduresa de no disputar-nos perquè la perspectiva de l’altre no posa en qüestió la meva sinó que l’enriqueix o
la matisa, és un signe de creixement humà, espiritual i cognitiu. Ja no hauríem d’estar a la defensiva per esgrimir la nostra veritat, sinó que tots estem en recerca per trobar junts
aquesta veritat. Aquesta és l’oportunitat que els temps presents ens ofereixen amb tots els reptes i totes les dificultats
que, ineludiblement, haurem d’afrontar en els anys i dècades
vinents. Moltes gràcies por poder compartir en aquest Cercle aquestes reflexions.
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Fervores Religiosos en el Mundo Global1
José Sánchez García
Doctor en Antropología Social y Cultural
por la Universidad de Barcelona
Profesor asociado de la Universidad Autónoma
de Barcelona-UAB
Barcelona, 8 de noviembre de 2011
_________________

El campo religioso mundial está siendo modificado activamente por nuevas prácticas religiosas y nuevas formas de entender los credos tradicionales. Los acelerados procesos de
urbanización y migración internacional consecuencia de la
mundialización hacen imposible ya dividir el planeta en tres
grandes áreas religiosas: cristianas, musulmanes y budistas.
Una división que sobrelleva cierta servidumbre etnocentrista
al intentar ceñir el fenómeno religioso a las formas dominantes de una espiritualidad básicamente escriturista, dejando
de lado otros muchos credos basados en las tradiciones orales y en formas populares de acercarse a lo transcendente.
Nuevas maneras de entender el Islam o el cristianismo, el
aparente ascenso del secularismo, el choque de los fundamentalismos así como las renovaciones espirituales en busca de una autenticidad perdida tienen un impacto directo en
nuestras sociedades. Lo numinoso, por su propia dinámica,

1
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se ha desplazado conquistando nuevos territorios convirtiendo su análisis en una tarea que no puede abordarse únicamente desde los sistemas ortodoxos. Otros aspectos inherentes a la relación entre los humanos y lo sagrado, como la
espiritualidad que proponen y las prácticas fervorosas derivadas, facilitan la comprensión de los fenómenos religiosos y
cuasi-religiosos actuales que influyen a la vida personal de
los creyentes y las relaciones internacionales.
Una anécdota de mi trabajo de campo en El Cairo puede
permitirnos comprender que, como ya hace años sentenciara
Benjamín Lee Whorf, no vivimos en el mismo mundo sino en
mundos diferentes. Uno de mis informantes me preguntó por
la causa de que la Luna no cayera sobre la Tierra. Con mis
escasos conocimientos de las leyes gravitatorias intentaba explicarle ese fenómeno para mí natural. Él comprendía mi causalidad científica pero al finalizar la conversación sentenció:
“La voluntad de Allah lo quiere y si quisiera lo contrario lo haría”. Detrás de esta afirmación una determinada manera de
estar y ver el mundo conforma su cultura. Por eso, las culturas
-entendidas como praxis colectivas como propuso Baumansin tener en cuenta esas creencias, fervores y prácticas, permanecen en las sombras ya que lo sagrado está inextricablemente unido a la vida de las personas y de los grupos.
Como una forma potencial de organizar, comprender y
practicar el mundo, desde cierta epistemología occidental, la
orientación religiosa de la vida individual o comunitaria es
puesta bajo sospecha al asociarse con lo irracional: el ateísmo, el positivismo o la concepción marxista de la ideología,
olvida algunos de los elementos significativos de los sistemas
de creencias: la emoción, la conmoción y la seguridad que
proponen frente a un mundo social racional dónde todo es incertidumbre, riesgo y ambivalencia. Es, por lo tanto, exigible
en cualquier aproximación a los fervores religiosos del mundo globalizado, tener en cuenta que cierta gente puede organizar su vida en torno a creencias y prácticas determinadas
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por lo considerado como sagrado. Por lo tanto, una perspectiva fenomenológica permitirá evitar los tratamientos descalificadores y estigmatizantes propias del positivismo hacia
esos fenómenos que también forman parte del mundo global
supuestamente desencantado por la secularización.
Apartando el interés de una esencia de lo religioso, son las
condiciones y efectos de una acción comunitaria, es decir, un
hecho sociológico el que nos interesa es decir, su dimensión
social sin olvidar que proponen guías para la vida contrapuestas a las vías racionalistas y secularistas que integran la posibilidad de conmoción que tienen los seres humanos. La comprensión de los fervores religiosos contemporáneos se puede
lograr partiendo de las vivencias, representaciones y fines subjetivos de los individuos. Al mismo tiempo constituyen la fuente para concepciones del mundo, del individuo y de las relaciones entre ambas instancias, donde inciden las condiciones
sociopolíticas y las fuerzas que producen y transforman el campo religioso. Es en ese punto de encuentro cuando pueden entonces vislumbrarse como potentes sistemas ideológicos.

Secularización y fervores religiosos
Como señala Zygmunt Bauman, la secularización del pensamiento propuesto por la modernidad supone “en primer lugar y ante todo, una ofensiva por redeﬁnir todos los valores y
estilos culturales con excepción de los que la elite modernizante marcó como inferiores” (1991: 37) intentando expulsarlos unos e higienizar racionalmente otros. En ese sentido,
la forma dominante de entender el mundo en el pensamiento
occidental -el pensamiento científico- sustentó la autoridad
del secularismo sobre los fenómenos religiosos, expulsando
de la “religión” todo aquello que tenía que ver con lo mágico,
lo emotivo y lo sensorial. El progreso significaba la marchitación de las soluciones pre-modernas.
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En general, las ciencias sociales nacidas en la modernidad propugnaban la expulsión de lo religioso sustentándose
en dos tesis principales. Para la primera de ellas, las religiones serían un instrumento para el control y la explicación del
mundo mediante un encantamiento cuya influencia declinaría
a medida que la razón fuera iluminando zonas opacas de la
realidad. Una solución caduca que necesitaba de un conjuro
que se produciría cuando el estado y el mercado adquirieran
autonomía, marginando de esa manera la brújula sagrada para conducirse y organizar el mundo social. En segundo lugar,
este desencanto del mundo se asentaría en las cualidades
de la organización social propuesta por la modernidad, especialmente su diferencia estructural, la especialización técnica y la pluralización de formas de vida. Esta pluralización
impediría los esfuerzos por hacer llegar a la esfera pública
ciertos valores éticos derivados de las creencias religiosas.
En ambos casos se trata, sin embargo, de teorías que simplifican las formas que podría adoptar el desencantamiento
del mundo. El modelo de secularización occidental se convierte, entonces, en el proceso prototípico para el resto de sociedades arrinconando otras construcciones de la relación –
o de la no relación- entre lo sagrado y lo profano. Unas esferas dicotómicas presentes en la epistemología de las ciencias sociales desde que lo enunciara Émile Durkheim con
pretensiones universalistas. Como explica Agar, esa determinación epistemológica inamovible hizo exclamar a etnógrafos indios en el Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnográficas en Nueva Delhi de 1978, que el énfasis en esa división del mundo propia del mundo occidental
era precisamente uno de los motivos que impedía comprender lo que en esos momentos estaba ocurriendo en Irán
(Agar, 1982: 780). Extender tanto ese proceso como las categorías para comprenderlo a las diferentes configuraciones
sociales occidentales es, también, un análisis reductivo ya
que en cuestiones religiosas tampoco es un proceso singular
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y compacto. La aparición desde mediados del siglo XIX de
movimientos religiosos como el metodismo inglés, el jasidismo polaco, el pietismo alemán o los protestantismos en los
Estados Unidos -ciertamente análogos a los movimientos islámicos y pentecostalistas aparecidos a partir del último tercio del siglo XX, principalmente en sociedades no occidentales-, muestran que las relaciones entre el ser humano y lo
considerado como sagrado, como la energía, ni se crean ni
se destruyen sólo se transforman.
Pero, ni siquiera el fenómeno de una vida sin Dios es exclusivo de las sociedades occidentales. El caso de los persas
Basseri etnografiados por Frederick Barth, escépticos frente
a las creencias religiosas, demuestra la posibilidad de encontrarnos grupos humanos sin ningún tipo de relación con lo
sagrado porque para ellos no es un concepto comprensible.
Consecuentemente, el escepticismo, el agnosticismo y el ateísmo, como formas potenciales de entender, objetivar y organizar la vida humana, han estado siempre unidos a concepciones ritualistas del mundo. La vida secular, de ese modo,
tampoco aparecería como un fenómeno exclusivo de los pro125

Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 126

cesos de modernización iniciados durante el siglo XIX en occidente, sino como una opción posible para la organización
de la vida individual y social para cualquier grupo humano
que triunfa o no por razones contingentes.
Así, la aparente sorpresa del siglo XXI frente a la actual revitalización de los fervores religiosos y cuasi-religiosos, a pesar de las predicciones de restricción de las formas de la vida religiosa en un mundo cada vez más dominado por la racionalidad instrumental anunciado continuamente por el positivismo y el racionalismo, se asienta en la aparente certeza
que ofrece la ciencia como visión del mundo. Aunque sería
absurdo soslayar que la secularización ha aumentado en muchos aspectos de la vida pública, al mismo tiempo, es innegable que los fervores religiosos y cuasi-religiosos que conducen la vida moral continúan ejerciendo una influencia significativa en la sociedad civil y la esfera pública.
En contextos islámicos esta relación adquiere formas en
las que aparecen creyentes musulmanes empleando al mismo tiempo un idioma secular y religioso en la vida pública.
Los debates públicos son transformados por la irrupción de
cuestiones religiosas; las películas y novelas islámicas se han
convertido en populares formas de critica cultural; nuevos espacios, mercados y medios de comunicación se abren en respuesta de las demandas de las nuevas clases medias musulmanas. El Islam irrumpe en el ámbito público con nuevos
lenguajes, rituales corporales y usos espaciales, testificando
un cambio en la orientación de los movimientos islámicos de
lo macro-político a las micro-prácticas por un lado, mientras
que por otro cambia las fronteras y los significados de lo secular. Como han señalado autores como Asef Bayat o Talal
Assad nos encontraríamos en una fase post-islámica. La crítica islamista a la organización secular del mundo puede ser
inscrita como una etapa en el proceso de indigenización de
la modernidad en contextos no occidentales. La visibilidad
pública de lo islámico presenta una invectiva a la versión se126
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cular de la esfera pública que es inseparable de las formas en
que la gente experimenta sus cuerpos. Y éstos están ligados
al espacio público mediante rituales religiosos especialmente visibles en contextos musulmanes.
De esa manera, situar el momento actual de los fervores
religiosos en una post-secularidad mundial, está lejos de la
realidad de otras fes y de otras regiones del planeta que o
nunca han sufrido la secularización o se han relacionado con
ella de manera diferente a lo ocurrido en occidente. Paradójicamente, la ciencia occidental ha construido un método
científico para acercarse a esas diversidades desde su propia tradición con el ánimo, más que de extirparlas, de comprenderlas: la antropología que trabaja por una descolonización del pensamiento construyendo aproximaciones que intentan ser más universalizantes y menos particularizadoras.

Antropología y sistemas de creencias
La creciente influencia de los sistemas de creencias en la
esfera pública alrededor del mundo no es un fenómeno novedoso. Lo transcendente siempre ha estado con nosotros en
tanto que elemento constitutivo de las sociedades, cambiando al compás de los cambios sociales, fragmentándose en
fervores individuales y construyendo comunidades de creyentes diferenciadas. En cierta manera, los sistemas de creencias y las prácticas religiosas conforman predicamentos similares, pero sus respuestas varían localmente, ilustrando las
formas diferenciadas en que se han encontrado y relacionado con los procesos de modernización. El contacto cultural
siempre ha producido transformaciones en las formas que
adquieren las relaciones entre el ser humano y lo numinoso.
Desde los cultos al peyote americanos hasta el actual neopaganismo de sistemas de creencias como los propuestos
por la Iglesia de la Cienciología, el Orden del Templo Solar o
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los Niños de Dios, pasando por los cultos cargo melanésicos,
todos ofrecen respuestas adecuadas a unas coordenadas espacio-temporales específicas.
Es esencial, por lo tanto, entender que la idea occidental
de lo secular basada en el individualismo, la igualdad y la
apertura depende en contextos no occidentales de formas locales y campos culturales diferenciados y específicos. La
adopción o el rechazo del secularismo se produce a partir de
significados diversos y conjunciones particulares entre su definición universal y las particularidades culturales en que se
forman. Las tensiones y articulaciones entre dos códigos culturales diferentes, moderno e indígena, intervienen en la construcción y definición de los ámbitos de sociabilidad y los espacios privados y públicos. Algunas veces se yuxtaponen
con indiferencia, otras compiten el uno con el otro y en otras
ocasiones se produce un diálogo que produce penetraciones
y desplazamientos. En ese sentido, las diferentes orientaciones interpretativas del Islam a principios del milenio configuran un campo simbólico dónde se mezclan el fervor religioso,
la occidentalización de las costumbres, la evolución de la
condición femenina y el consumismo desenfrenado. La objetivación de la realidad se produce a partir de un encuentro
dialéctico entre lo post-secular y lo post-religioso.
Como señala Manuela Cantón Delgado, “eso convierte a la
búsqueda de cierto sentido universal de la condición antropológica de la religión se ubique en la dialéctica entre lo individual
y lo comunal y en los procesos de objetivación del mundo que
resultan” (2001: 206) Al expresarse en la gran mayoría de medios a su alcance para hacerse presente desde la cultura material a las propias leyes, es necesario realizar una tarea investigadora que tenga en cuenta su potencialidad omniabarcadora, al ofrecer a los creyentes sistemas de sentido totalizantes.
Desde un punto de vista antropológico, es inexcusable la comprensión de los fervores religiosos en el mundo global desde la
aceptación de su diversidad y fragmentación, reconociendo
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que esa es la naturaleza que adquieren los hechos sociales.
Proponemos, por tanto, una perspectiva fenomenológica que
permita focalizar en las formas que adquieren los fervores de los
creyentes, porque es en la práctica dónde se metamorfosean
los sistemas de creencias religiosos en el mundo contemporáneo incluso cuando pueden, aparentemente, reconocer una
misma verdad inalterable. A resultas de dichas prácticas podemos constatar los siguientes efectos en las relaciones entre
lo sagrado y lo profano en el mundo contemporáneo.
En primer lugar, el significativo avance de los evangelistas
en Latinoamérica, el progreso del catolicismo en Estados Unidos de la mano de la inmigración latina, que en 2050 podría
igualar al protestantismo en cantidad de fieles y su extraordinaria extensión en el centro y el sur del continente africano convirtiendo al cristianismo, teniendo en cuenta todas sus variedades prácticas, en la religión más extendida, aproximadamente un 30% de la humanidad. En segundo lugar, la fragmentación en las formas de practicar el fervor religioso en los
diferentes cultos cristianos islámicos, hinduistas, judaicos, budistas y nuevas formas de entender la espiritualidad derivadas
de las religiones tradicionales. Y por último, la coexistencia en
el mismo territorio de poblaciones cristianas, judías, musulmanas, budistas con tradiciones espirituales locales, nuevas formas de espiritualidad como la Cienciología, el ecologismo
transcendental derivado de las religiones naturales, las formas
espirituales de la new age, las prácticas esotéricas o formas
de chamanismo transcultural además de con el materialismo,
el agnosticismo y el ateísmo (Morris, 2006: pp. 271-308).
Aparentemente convertida en el mundo contemporáneo occidental en un asunto privado y subjetivo, los fervores religiosos contemporáneos y sus diferentes caracterizaciones, por
esa misma causa, se han visto obligados a convertirse en ofertas para el consumidor de bienes sagrados en el mercado simbólico de la salvación. El campo religioso es un lugar de relaciones, una red de relaciones objetivas entre posiciones defi129
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nidas por su existencia y por las limitaciones impuestas por los
agentes e instituciones, en el que se distinguen diferentes capitales simbólicos religiosos, que estructuran el habitus individual, al mismo tiempo que estructuran la realidad del consumidor religioso, pero siendo estructurada esa misma realidad,
en un proceso de retroalimentación, por sus propias prácticas.

Las brújulas espirituales en el mundo global
La potencialidad para construir un mundo desde lo individual pero anclado en lo colectivo de todas las ofertas espirituales que ofrece el mercado de lo sagrado en el siglo XXI,
atiende a criterios relacionados con la satisfacción de necesidades individuales, la solidaridad social o la esperanza. Aparecen, entonces, dos polos principales en las prácticas religiosas. Un polo social que ejerce una presión sobre los individuos
expresada como obligación social, cuyo objetivo es la conservación de los grupos; y un polo individual que se convierte en
una exigencia de autenticidad en la conducción de la vida cotidiana que rechaza el conformismo y tiende a la perfección.
Atendiendo a estos condicionantes podemos agrupar la miríada de formas de relación con lo sagrado, fundamentalmente,
en tres orientaciones para la explicación y la objetivación de la
realidad desde un punto transcendente en el mundo global:
En primer lugar, diferentes formas de animismo, donde son
los conflictos entre fuerzas los que atraen la atención. Lo absoluto es vago, nebuloso e impreciso y cuando aparece el
deísmo es un concepto sin presencia. Su valor supremo es la
vida, concebida como fuerza que circula por los seres vivos,
los antepasados y el entorno. El hombre participa de esa fuerza, no se opone, es un ser vivo como los demás. Aunque ocupa un lugar central, los vivos se comunican con ella mediante la música, la danza, la palabra, los rituales de posesión. El
hombre es uno con su grupo social, incluyendo a los antepa130
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sados y a su culto: la autoridad reside entonces, fundamentalmente, en la tradición o en la puesta al día de tradiciones
ancestrales. Puede existir una fuerza suprema, un Dios, teniendo una noción como primer impulso o como gran espíritu organizador del mundo.
Estos sistemas de creencias incluyen grados de conocimiento: los fieles adquieren un conocimiento exotérico, y el
verdadero es esotérico asimilable solo por unos iniciados,
siendo vivido por los fieles sin saberlo. Los intermediarios con
ese conocimiento son chamanes, guías espirituales, figuras
carismáticas socialmente reconocidas entre su comunidad y
el mundo invisible, siendo, además, encargado del culto. Entre ellas podemos apuntar las religiones tradicionales que
conviven con las grandes religiones mundiales en África negra, el norte de América, el área amazónica, el sudeste asiático y zonas de Asia Central. Pero también formas contemporáneas de chamanismo, nigromancia, esoterismo, magia,
videncias y diferentes cultos extáticos relacionados con experiencias individuales. Así observamos como aquellos elementos desvirtualizadores de lo religioso por irracionales como instrumentos para dominar el mundo como lo mágico, la
brujería, las posesiones, las visiones o los cultos extáticos
que, aparentemente, fueron extirpados de los sistemas religiosos históricos se han filtrado en la cotidianeidad, reapareciendo en los compactos sistemas teológicos mundiales a través de procesos de hibridación.
En segundo lugar podemos apreciar teologías en las que
el cosmos es una multiplicación de seres vivos. El hombre está frente a la vida, a lo natural, como algo que se le escapa,
pero en la que debe integrarse. En este caso lo absoluto está presente en el mundo. Entre estas orientaciones podemos
contar las sabidurías orientales como el Taoísmo, el Confucionismo, todas las formas de Budismo, el sintoísmo en Japón
y algunas formas hibridas cuasi-religiosas aparecidas en occidente como prácticas descontextualizadas como el Reiki,
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el Feng Shui, diversas formas de meditación transcendental,
el movimiento Hare Krishna o el espiritualismo Brahma Kumaris que han adquirido una gran visibilidad en el mundo occidental a partir de la aceleración en la movilidad y en la comunicación desde el último tercio del siglo pasado.
Por último, aparecen teísmos dónde el centro de la explicación es una persona divina absoluta independiente del
mundo visible que transciende la vida. Entre ellos incluimos
las religiones universalistas de salvación como el judaísmo,
los cristianismos, la pluralidad islámica y la gran proliferación
de sincretismos, profetismos, mesianismos, o milenarismos
conocidos como nuevos movimientos religiosos. Éstos últimos proponen reinterpretaciones de religiones tradicionales,
aunque para algunos de estos grupos su interpretación representa la verdadera esencia del modelo original. A modo
de ejemplo podemos señalar las nuevas religiones indonesias o nigerianas, el Bahaismo o la Ahmadiya a partir de la
tradición islámica, los pentecostalismos o la Iglesia unificada
de Corea del Sur. Todas estas formas religiosas tienen en común su habilidad para adaptarse y florecer en el mundo global al permitir dar respuestas a la condición humana post-secular. Como en el caso anterior, el desarrollo de las comunicaciones unido al aumento de la alfabetización ha posibilitado la difusión mundial y la interpretación apartada de las teologías dominantes de ideas, creencias y enseñanzas
religiosas. Paradójicamente, su florecimiento es una consecuencia de la modernidad puesto que -y esa es una de las
razones de su éxito- las nuevas comunidades religiosas no
contradicen el predominio del individualismo introducido con
los procesos de modernización. Posibilitan la experiencia individual en conjunción con la configuración de redes para anclar la identidad colectiva, estableciendo grupos de afinidad
voluntaria característicos de las sociedades desarrolladas declinando las iglesias tradicionales garantes de los procesos
de identificación de las sociedades pre-modernas.
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Ninguna de estas orientaciones propuestas por las creencias religiosas escapa a la tensión entre universalismo y particularismo, pero las religiones tradicionales y los nuevos movimientos religiosos se relacionan de manera diferente con esa
tensión. Esencialmente, estos fervores religiosos y cuasi-religiosos aparecidos como resultado de la mundialización, involucran al individuo con lo social y a lo social con el individuo.
Estas creencias son objetivaciones del mundo que, aunque
situadas más allá de la racionalidad según las diferentes epistemologías occidentales, son los elementos esenciales de
comprensión de la realidad y para conducirse en el mundo
para muchos individuos, grupos y sociedades del mundo contemporáneo. Las teodiceas, teologías, mitologías y sus cultos
relacionados son relaciones sociales establecidas por el creyente, tan reales como las profesionales, familiares o políticas,
influyendo además en la toma de decisiones individuales.
El individuo y lo sagrado en el mundo global
Como señalaba Santayana: “es imposible tener una religión que no sea una religión particular. Su poder consiste en
su mensaje especial y sorprendente y en la orientación que la
revelación da a la vida”. Por eso, como hemos señalado anteriormente, es necesaria una aproximación particularizada y
situada en el espacio y el tiempo a las diferentes prácticas
que los creyentes realizan para configurar sus fervores religiosos. Desde la focalización en los creyentes podemos establecer varios grados ideales en la relación establecida individualmente con la práctica religiosa y que coexisten en cada sistema de creencias particular. Es en este punto cuando
las diferentes orientaciones para la vida cotidiana basadas
en las variadas formas de entender la práctica islámica nos
servirán como ejemplos extrapolables a otras creencias religiosas para los distintos grados que presenta el fervor religioso desde el punto de vista de la persona.
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En un grado elemental, la motivación para la práctica religiosa es sociológica. Estas actitudes tienen como objeto cumplir funciones sociales, se trata de practicantes no creyentes
vinculados a los ritos por mandato social. En contextos islámicos se distingue entre musulmán, que expresa una identidad,
mumimin, el practicante activo del modelo, e islamismo que se
refiere a un movimiento social a través del cual la identidad musulmana es colectivamente reapropiada como base para un
proyecto social y político alternativo. La musulmanidad se convierte en una fuente de adscripción identitaria. Los creyentes
musulmanes se apropian del espacio urbano moderno, usan
redes de comunicación global, compiten en los debates públicos, siguen patrones de consumo, aprenden las reglas del
mercado, utilizando el tiempo secular, tienen en consideración
los valores individuales, profesionales y de consumo y exhiben
estas nuevas prácticas. Por su parte, los movimientos islamistas se han desplazado desde instancias políticas radicales hacia orientaciones sociales y culturales, acompañadas de una
pérdida de su capacidad de movilización de masas. Sin embargo, una orientación cultural no significa necesariamente menos política. El Islam consigue de esa manera penetrar en el
imaginario social, apareciendo nuevas cuestiones políticas que
no se dirigen únicamente a los musulmanes sino que conciernen los principios fundacionales de la vida colectiva.
En esa situación, aunque, simbólicamente, las clases altas y
los emprendedores económicos buscan su legitimidad y prestigio en modelos culturales occidentales: en el individualismo y
el consumismo principalmente, al mismo tiempo, necesitan de
la legitimidad otorgada por las omnipresentes referencias islámicas, en esferas públicas donde el noventa y nueve por ciento de la población manifiesta la necesidad de creer en Dios para actuar éticamente en la vida secular (Pew Resarch Center,
2007). Sin embargo, aparece una gran ambigüedad desde la
diversidad de interpretaciones en torno a lo ilícito, haram, proliferando las fatwa, asentadas en lecturas plurales a partir de la
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alfabetización generalizada de las poblaciones y la velocidad
en las comunicaciones. Entonces las conductas de los creyentes se adaptan a las circunstancias. El respeto ostensible a las
normas islámicas, como la práctica generalizada del ayuno en
Ramadán, la práctica pública de la plegaria, la participación en
rituales comunitarios o la discreción en la venta de alcohol, no
depende ya de adscripciones colectivas sino de la interacción
y del modo en que se prevé la reacción del otro. Se vive en una
mezcla de referencias. Por ejemplo, las vestimentas occidentales ocultas bajo las túnicas de las mujeres maquilladas, revelando la influencia cultural de los países del Golfo Pérsico, las
viviendas en zonas residenciales privadas de las élites o los
centros comerciales, lugares elegidos para una sociabilidad
nueva donde los jóvenes acuden para encontrarse y flirtear en
un espacio libre de categorizaciones morales tradicionales, incluso para aquellos que no tienen medios para consumir. Son
referentes occidentales cargados de códigos morales conformados en la especificidad local. A esta nueva manera de entender la islamidad ayuda la proliferación de predicadores televisivos carismáticos con mensajes cercanos a la moral protestante como Amr Jaled que concilian práctica religiosa y éxito social como signo de aprobación divina. Se trata de una relación individual con el Islam que invade lo cotidiano con
consultas personales a imames populares en servicios cibernéticos como Hatef Islami, en un movimiento que afecta a las
clases medias y altas que se expande a todos los estratos sociales a través de las tecnologías de la información, pasando a
ser lo islámico un símbolo de distinción en el mercado que asegura un consumo hallal dando lugar a un Islam de consumo.
Entendiendo de esta manera lo religioso podemos situarnos en
una de las características fundamentales del mundo contemporáneo: la tensión entre globalización e identidad.
En un segundo grado ideal, los fervores religiosos se convierten en una concepción del mundo sobre el cual el hombre
puede actuar a condición de someterse a él. Las fuerzas es135
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tán sometidas a leyes y sujetas a ritos tradicionales. Actuar
sobre el mundo se convierte en una técnica que se basa en
un saber, acompañando al trabajo humano, a un mismo nivel
que la racionalidad instrumental de la ciencia. Estas prácticas son soldadas por el fiel a sus creencias al proporcionarle una satisfacción individual y la guía para la acción, llegando incluso a transformaciones psicosomáticas efectivas. Son
técnicas antropocéntricas porque se preocupan de actuar
sobre las cosas en el sentido de los deseos del ser humano.
Como en el positivismo y el tecnicismo ateo sólo cuenta la eficacia, la apropiación del mundo por la especie. Es una manipulación pragmática de fuerzas impersonales ordenadas
con objetivos individuales, orientados de forma colectiva hacia fuerzas transcendentes que integran al individuo al grupo.
Este tipo de fervores han estado presentes en todas las épocas y religiones, incluyendo cierto tipo de tratamientos actuales del cuerpo como el yoga, el zen o el aerobic que, con
argumentos pseudocientíficos, prometen salud y felicidad.
En este grado, siguiendo con la ejemplificación desde ámbitos islámicos, es significativa la práctica de rituales como el
hal entre las comunidades punjabis tablighis asentadas en Catalunya. El hal es una recitación continua de la fórmula Allahu
Akbar en el oratorio dirigida por el imam para intentar conmover con la potencia divina a los jóvenes con problemas de drogadicción y consumo de alcohol principalmente, recordando
a una de las funciones del “culto” descritas entre comunidades gitanas. Otros ejemplos podrían ser el culto de posesión
zar en el sur de Egipto y el Sudán principalmente como forma
de alterar el orden de los acontecimientos y disipar alteraciones psicológicas fundamentalmente entre las mujeres; los
dhikr de las tariqat sufistas como formas de transformación de
la realidad circundante; la llegada de curanderos en la comunidad magrebí catalana dedicados a la curación de estados
psíquicos alterados, mediante diferentes rituales basados en
la potencia de las azoras coránicas para liberar a sus pacien136
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tes de la posesión de genios -según me informaba el profesor
Josep Lluís Mateo recientemente-; o las prácticas extáticas
chiitas de expiación de culpas en la ashura.
Por último, podemos encontrar un nivel alto de influencia
en la vida cotidiana entre los creyentes que manifiestan mediante la participación en los ritos su sumisión a lo sagrado.
Sus actitudes son personales, independientes de la presión
colectiva, el culto es un acto de libertad, adscribiendo al individuo en una historia interminable, orientando y guiando la vida del fiel, inmerso en esa forma de entender la realidad. En
el caso islámico este grado lo podemos encontrar asentado en
formas tradicionales de religiosidad como las cofradías sufíes,
de gran implantación en las zonas rurales y en los barrios informales y populares de las ciudades musulmanas. Sus prácticas más significativas son los mulid y las ziyara contagiando
al creyente de la baraka del morabito, interiorizando de esa
manera la objetivación del mundo que da como resultado un
modelo para conducirse en las acciones cotidianas. Junto a
estas formas tradicionales encontramos las orientaciones más
rigoristas de la mano de movimientos como Tabligh wa Daawa
que se manifiesta visiblemente en una presentación de la persona basada en los atuendos tradicionales y con predicadores populares, que transforman totalmente la vida del creyente orientándola hacia su visión de la realidad. En Cataluña, un
caso de una orientación religiosa para la transformación del
creyente es el caso de la salaﬁya que nada tiene que ver con
el salafismo político. Como señala Jordi Moreras “su carácter
fundamentalmente informal, basado en una estructura segmentada, reticulada y policéntrica, muestra la salaﬁya como
una orientación doctrinal general, basada en una serie de principios asumidos de manera extensa, que establecen un mínimo marco referencial al cual acogerse, identificarse y conducirse en la vida cotidiana” (Moreras, 2011: 3399).
La mezcla constante de estos tres grados ideales en la fenomenología de las relaciones entre los seres humanos y lo
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numinoso en las primeras décadas del siglo XXI se produce
en un abigarrado escenario en el que toda clase de expresiones reivindicativas de la identidad colectiva y de defensa
de las particularidades culturales, se han levantado contra, a
causa de o conjuntamente con los procesos de globalización,
adquiriendo algunas de ellas caracteres cuasi-religiosos. Así,
la metamorfosis de las prácticas y creencias religiosas es posible situarlo como una de las dimensiones de la conjunción
entre posmodernidad e individualismo modernista como una
solución que permite fijar grupos a través de la afinidad voluntaria a los mismos y ofreciendo, al mismo tiempo, la posibilidad de una experiencia personal aparentemente auténtica.

Corolario final
Es verificable que las prácticas religiosas continúan contribuyendo a formar el ethos de diversos grupos sociales en contextos multiculturales y el conjunto de referencias morales, valores y costumbres que dominan el clima cotidiano. Si en las sociedades tradicionales la religión se confundía con la moral, el
derecho, la política y la economía, en la actualidad la supuesta
realidad desencantada tampoco es ajena a esta ubicuidad. La
desorientación que parece haber provocado el fracaso de las
previsiones racionalistas del triunfo de la razón instrumental, la
ciencia y la tecnología apunta a que las religiones ni se han extinguido ni están cobrando fuerza, solo se están transformando.
Por otra parte, el proceso de secularización, entendido no
como monolítico sino como múltiple, ha coadyuvado a la pérdida de importancia y centralidad de las manifestaciones institucionales de lo religioso, en especial de la Iglesia Católica.
Como señala Lluís Duch (2010), ese proceso no puede ser
entendido como equivalente a una supuesta decadencia y
posterior disgregación de las creencias y prácticas religiosas
en general. Más bien haría referencia a un problema de la
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Iglesia vaticana. En ese sentido, algunas comunidades católicas intentan paliar la desconexión entre fiel y jerarquía eclesiástica mediante la integración, adaptación y recreación de
mecanismos ritualísticos que permitan orientaciones de los
diferentes grados ideales de la religiosidad entendida desde
un punto de vista individual. Es precisamente el retroceso de
lo religioso entendido en términos de estructuras de poder ritualizadas y burocratizadas, el que permite prosperar nuevas
formas religiosas que “propenden a la disgregación, la fragmentación, la atomización, la movilidad extrema, las apropiaciones estratégicas de la tradición, las formulaciones híbridas y a la participación activa del creyente tanto en la configuración de los rituales como en la capacidad mágica de éstos de transformar la realidad” (Cantón Delgado, 2001: 235).
Como ha desmentido el Islam pero también la aparición de
formas religiosas y cuasi-religiosas híbridas, el proceso de
secularización no debería explicarse desde la suerte que ha
corrido ciertas formas de cristianismo y las instituciones eclesiásticas y ortodoxas hegemónicas, debería referirse a una
situación más amplia que parece no acontecer en otras latitudes. Se trataría de una orientación de las relaciones entre el
ser humano y lo sagrado, entre las muchas posibles identificadas desde la etnografía como las que se expanden fuera
del control de las instituciones ortodoxas de los diferentes sistemas de creencias. Se trataría de organizaciones religiosas
intersticiales compitiendo con visiones hegemónicas del mundo y opuestas a una cierta estructura social. Las diferentes
relaciones que se establecen con lo sagrado en este inicio
de siglo están socavando el concepto de religión acuñado
desde el positivismo anclado en la modernidad. La “religión”
en el siglo XXI es otra cosa: desde la pasión por un equipo de
fútbol, por un territorio o por un estilo musical hasta el intento
de transformar tu cotidianeidad por medio de la nigromancia;
desde las transformaciones espirituales hasta la creencia en
la salvación milenarista o extra-planetaria.
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Se trata entonces de entender los sistemas de creencias y
sus prácticas como algo que en la situación actual desborda
los rígidos limites de las instituciones religiosas, para filtrarse
en la vida cotidiana de forma variada y discontinua. Todas las
formas que adquiere en el mercado de lo sagrado, contienen
perspectivas de la vida totalizadoras que se escapan de lo
científico y de lo secular. Por lo tanto, debemos buscar lo
transcendente entre aquello que los creyentes hacen y que
sienten así. Los fervores religiosos y cuasi-religiosos de éxito
son aquellos que, a través de un lenguaje simbólico ritual producido por el culto, lo superponen con la estructura social y
las condiciones económicas, adaptándose a las necesidades
individuales de sus acólitos, permitiendo, además, participar
al fiel y no convertirlo en mero espectador del culto y transformar de esa manera su realidad cotidiana. Esto advierte la
lógica instrumental de la razón religiosa y su capacidad para
transformar el mundo que caracteriza las sociedades habitualmente estudiadas por la antropología siempre ha estado
con nosotros, de ahí que no podamos hablar de un retorno
de lo religioso sino de su metamorfosis; de su evasión de la
rigidez que le había reservado el positivismo racionalista. Una
mutación cuyo origen se sitúa en el ehtos y la organización de
la sociedad de masas y que responde a las carestías espirituales de clases medias y trabajadoras. Las formas que adquieren no son reacciones contra el mundo moderno, sino
respuestas adaptadas a las necesidades de los creyentes en
un mundo aparentemente dominado por lo secular. Se produce una nueva manera de convivencia entre ambas esferas.
Lejos de la expulsión de la ambivalencia -es decir la deslegitimación de todos los fundamentos de conocimiento que son
filosóficamente incontrolables e incontrolados y entre ellos la
orientación religiosa de la vida social-, estamos instalados en
ella como propone el caso de mi informante cairota. Tenemos
que ser capaces de comprender qué razón científica y razón
religiosa pueden orientar el mundo al mismo tiempo.
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ÈTICA MUNDIAL SECULAR I/O RELIGIOSA?
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Catedràtica de Filosofia moral i política
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Presidenta de la Fundació Víctor Grífols i Lucas
Barcelona, 17 de gener de 2012
_________________

Moltes gràcies als organitzadors per convidar-me. Estic
molt contenta d’estar aquí i compartir aquesta xerrada amb el
Club de Roma que és una institució que segueixo bastant des
de que es va publicar Los límites del crecimiento, que va ser
un document dels més divulgats, i que crec que fa una obra
molt important.
El títol de la meva conferència, suggerit pels organitzadors
“Ètica mundial secular i/o religiosa?”-, em planteja d’entrada
dues preguntes. Una pregunta és si l’ètica pot o no pot ser
mundial o universal –que és un gran tema al que se li podria
dedicar tot un curs universitari-. La segona qüestió és: si hi
ha una ètica universal, aquesta ètica pot ser religiosa o ha de
ser laica? La meva resposta, que tractaré de fonamentar, a
aquestes dues preguntes és: 1) l’ètica ha de ser universal i, si
no, no es ètica; 2) una ètica universal ha de ser laica.
Una distinció, d’entrada. Jo utilitzo indistintament els mots
“ètica” i “moral”. En filosofia diem que l’ètica és la reflexió sobre la moral, mentre la moral refereix a les normatives concretes: moral catòlica, moral islàmica, etc. De fet, però, els
mateixos filòsofs utilitzen els dos mots indistintament. Ètica ve
del grec, moral ve del llatí, de manera que originàriament, les
dues paraules tenen el mateix sentit. Si volem ser una mica
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més rigorosos, diré que el que estic fent jo ara aquí no és moral, sinó ètica: el meu discurs no versa sobre cap moral concreta, sinó sobre la possibilitat de tenir una moral/ètica universal i sobre la qüestió de si aquesta pot ser o no religiosa.
Tornem a la primera qüestió que vull tractar, la universalitat
de l’ètica. Com he dit abans, el meu punt de vista és que l’ètica o aspira a ser universal o no és ètica. Quan parlem d’ètica, parlem de valors i parlem de deures, cal insistir sobre
aquesta qüestió. Parlar d’ètica és parlar de deures, és parlar
d’obligacions de la persona, en funció d’uns valors que la persona té com a valors prioritaris, valors fonamentals que s’han
de mantenir i que s’han d’omplir de contingut. Afirmar que l’ètica ha de ser universal significa que hi ha uns valors bàsics
dels que cap ètica en pot prescindir, perquè si ho fa deixa de
ser ètica.
Ho explicaré amb tres conceptes que gairebé des de l’origen del pensament filosòfic han estat presents en el discurs
ètic. El primer és la dignitat de la persona, un valor del que
pròpiament se’n comença a parlar en el renaixement i que en
el nostre temps ha esdevingut un valor fonamental. En afirmar-lo com un tret intrínsec a la persona volem dir que tothom
té una dignitat inalienable. I què vol dir tenir dignitat? Vol dir
dues coses: 1) que l’ésser humà és autònom per decidir com
vol viure; 2) que mereix ser respectat en qualsevol cas i circumstància en que es trobi. Una persona, per molt malament,
per molt discapacitada, per molt gran que sigui, mereix ser
respectada perquè té una dignitat bàsica. Sigui quina sigui
l’ètnia, la religió, el sexe de la persona, el respecte que se li
deu és el mateix. Aquest és un dels grans valors universals de
l’ètica: la dignitat de la persona.
Un altre valor vinculat a l’ètica des dels orígens, és la justícia. La justícia l’entenem avui com defensa de la llibertat i
de la igualtat de tots els individus. Justícia com a llibertat i
igualtat és la base de les declaracions de drets fonamentals
de l’any 48. Tots els articles de la Declaració Universal de
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Drets Humans constitueixen diferents maneres d’expressar
que la llibertat i la igualtat són valors bàsics de la persona.
I en tercer lloc, avui parlem molt d’un tercer valor, que és el
civisme o la civilitat. Em refereixo a les societats democràtiques, estats de dret, on els ciutadans són vistos com subjectes de dret, el que no treu que tinguin al mateix temps unes
obligacions envers la societat a tots els nivells: familiar, laboral o professional, polític i social en general. Hi ha unes obligacions bàsiques que jo diria que són “el mínim comú ètic”
exigible a qualsevol ciutadà. Qualsevol persona que té reconeguts uns drets, té també unes obligacions, obligacions bàsiques a les que es refereix la idea de civisme o civilitat. Tenir
esperit cívic significa respectar els altres i tenir cura d’aquelles coses que són de tothom. Això és la civilitat.
Amb aquests tres valors –dignitat, justícia i civilitat- podem
dir que donem contingut a una màxima que en filosofia es defineix com la “regla d’or de la moralitat”, una màxima molt simple, coneguda de tothom, i que va ser formulada per primer
cop per Confuci –o sigui que ve de molt lluny-. La regla d’or de
la moralitat diu: “no facis als demès el que no voldries que et
fessin a tu” (o “el que no vols per tu no ho vulguis per a ningú”),
o “fes als altres el que voldries que et fessin a tu”. Es pot formular en positiu i en negatiu. Aquesta màxima representa, podríem dir, el moment fundacional de la moralitat, en el sentit
que no es pot parlar de cap sistema de moralitat que no la inclogui: el deure de tractar els altres com iguals i de tractar-los
amb el mateix respecte que demanem per a nosaltres.
La regla d’or de la moralitat és universal, un universal imprescindible per bastir una teoria ètica, sigui on sigui. La cèlebre dita de Groucho Marx: “aquests són els meus principis,
però si no els hi agraden puc canviar-los”, no pot ser el punt
de partida de cap ètica. L’ètica es basteix sobre uns principis
bàsics o uns valors que han de ser considerats com irrenunciables. Només per posar un exemple i una demostració d’això que estic dient, em referiré a unes paraules de Hobbes,
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que va ser el primer teòric de l’anomenat “contracte social”,
una manera d’explicar perquè hi ha d’haver un estat, perquè
hi ha d’haver un poder i perquè hi ha d’haver un dret i unes
lleis a les quals tothom s’ha de sotmetre. Hobbes explica la
necessitat de pactar amb un estat a partir de la concepció de
l’home com un ésser essencialment egoista, que busca el seu
bé per sobre de tot. Atès que l’home és egoista per naturalesa, abandonar-lo als seus desitjos i ambicions, sense cap mena de control i de fre, significa inevitablement “la guerra de
tots contra tots”. Com que un estat de guerra constant no convé a ningú, és racional imaginar un pacte, un contracte amb
un poder al que li donem les atribucions necessàries per governar-nos i mantenir l’ordre social. Aquest és l’origen de l’estat, des del punt de vista filosòfic, l’estat té un origen o un fonament racional. Cal un estat que preservi l’ordre social perquè no podem viure com salvatges.
Tot i que Hobbes fa dependre la necessitat de l’estat d’un
artifici no natural, com és el pacte, malgrat això, creu en la
universalitat dels valors que avui en diem valors morals. El
nom que els hi dona és el de “lleis de la naturalesa”. Diu literalment que les lleis de la naturalesa són immutables i eternes
perquè la injustícia, la ingratitud, l’arrogància, l’orgull, la iniquitat, el favoritisme de persones, no poden mai ser legítims
perquè no pot ser que la guerra preservi la vida i que la pau
la destrueixi. Per tant, no podem defensar mai que la guerra
és bona i, en el cas de que volguéssim defensar-ho –com
tants cops s’ha fet-, hauríem de demostrar que és l’única manera de preservar el principi primer de la llei natural que és el
dret a la pròpia vida. Al llarg de la història, les guerres s’han
volgut justificat moltes vegades, com guerres justes, és a dir,
guerres d’autodefensa. S’ha de qualificar d’alguna manera
allò que per definició significa destrucció si volem convertirho en quelcom bo i legítim. El mateix passaria amb les injustícies, amb l’arrogància, amb l’orgull, amb el favoritisme, tot el
que d’entrada, és contrari a l’ètica.
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Així, afirmar la
universalitat de l’ètica significa que,
des del punt de vista moral, sempre
haurem de dir que
la justícia és millor
que la injustícia i la
pau millor que la
guerra. Però no sols
això, que és gairebé una tautologia.
Hem de dir també
que justícia significa avui, en el segle
XXI, que hi ha dos
valors fonamentals
que són la llibertat i
la igualtat, la qual
cosa a la vegada
significa que justícia implica no discriminar a ningú per raó de sexe, de raça, de religió o de
qualsevol circumstància. Tot això forma part del concepte de
justícia. Un concepte de justícia que no inclogui la no discriminació no és acceptable. Una ètica que accepti clarament i
sense embuts, per exemple, la discriminació de la dona, no
mereix el nom d’ètica. S’ha de dir així de clar. Això és el que
cal entendre per universalitat de l’ètica.
Una última observació per anar acabant amb aquest primer punt. De fet, en la pràctica, està clar que l’ètica no és universal. En el món no hi ha justícia, sinó injustícia. És cert. Però és que quan ens referim a l’ètica com universal no estem
parlant del que és, sinó del que hauria de ser. Precisament
perquè hi ha injustícies, i moltes, necessitem uns drets i uns
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deures que d’alguna manera ens parlin de l’obligatorietat d’un
món més just que el que coneixem. Necessitem ètica perquè
les coses no són com haurien de ser. El discurs ètic sempre
és utòpic, és un desideràtum. No n’hi ha, però hi hauria d’haver justícia. I aquesta ha de ser una aspiració, una exigència,
universal. No sols una exigència d’uns quants o d’unes societats determinades.
Kant, que és el gran teòric de l’ètica universal, ho expressa amb una fórmula que s’ha considerat la manera moderna de reformular la vella màxima de Confuci. Kant formula així l’imperatiu categòric de la moralitat: “actua de tal
manera que puguis voler que la màxima de la teva acció es
converteixi en llei universal”. La formulació kantiana és una
mica enrevessada, però diu una cosa molt senzilla: no és
moral cap norma que no sigui universalitzable. Dit d’una altra manera, la llei moral no té excepcions. No mentir, no matar, no robar, són universals de l’ètica perquè no és racional
que jo exigeixi als altres que no matin, robin, etc., i que personalment em cregui autoritzada a matar o a robar. Pensar
èticament és pensar desinteressadament, allò que tothom
hauria de voler des del punt de vista racional. És un problema gairebé de lògica.
I encara una observació més. La universalitat ètica és possible perquè és abstracta. I l’abstracció la fa compatible amb
un cert relativisme, perquè els valors abstractes sempre han
de ser interpretats. Si donem una ullada a la història de l’ètica, des dels grecs fins a la Declaració de Drets Humans de
les Nacions Unides, el segle passat, veiem de seguida que
l’última declaració de drets és molt més rica que les declaracions anteriors (com la de la Revolució Francesa o de la Independència dels Estats Units). Històricament els conceptes
que són eterns, com diria Hobbes, són conceptes que s’han
anat omplint de contingut. És a dir que el contingut que els hi
hem donat és relatiu a nous coneixements que hem anat tenint i es fan ressó d’un cert progrés moral. Jo crec que hi ha
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hagut un progrés moral. Crec que hem progressat moralment.
Encara que el món és un desastre, avui reconeixem més drets
i més valors; la justícia té un contingut més acceptable i satisfactori que el que tenia fa només un segle.
La moral ha anat evolucionant, però encara hi ha molts problemes del món actual, problemes o interrogants, que posen
de relleu que hi ha qüestions que no tenim del tot clares. Hi ha
qüestions sobre les que discrepem, tot i que el marc de valors
fonamentals és el mateix i el recull la constitució. Què hem
d’entendre, per exemple, per dignitat humana quan una persona decideix que la seva vida plena de sofriments ha perdut
la dignitat? S’hauria de legalitzar l’eutanàsia permetent que
les persones escolleixin quan volen morir i ajudant-les a ferho? És més ètic això o ho és més afirmar rotundament que la
vida no és disponible per a ningú perquè Déu és el creador?
No només en un moment històric hi ha punts de vista diferents sobre què significa fer justícia, què significa respectar la
dignitat, què significa la civilitat, sinó que, fa només dos segles, quan les declaracions de drets de l’home proclamaven
la igualtat de tots els homes, les dones i els no propietaris
eren exclosos com subjectes de dret. Es proclamava la igualtat però s’acceptava l’esclavitud. La Declaració francesa de
Drets de l’Home i del Ciutadà diu: “els homes neixen i romanen lliures i iguals en drets”. Tot i amb això, va costar més
d’un segle que es reconegués que la dona també formava
part d’aquesta igualtat. Fins a començament del segle XX no
es va començar a reconèixer el sufragi universal. El mateix ha
passat amb el tema de l’esclavitud. La Declaració d’Independència dels Estats Units comença dient: “nosaltres sostenim com a evidents que tots els homes són creats iguals,
que estan dotats pel seu creador d’uns drets inalienables entre els quals hi ha la vida, la llibertat i la cerca de la felicitat”.
Parem esment a la formulació. Diu “la cerca de la felicitat”, no
la felicitat, que no pot ser un dret, com alguns de vegades reclamen. Reconèixer, però, el dret a buscar la felicitat és una
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manera de dir que tothom ha de gaudir de les condicions necessàries per intentar ser feliç. En aquesta Declaració es reconeixen valors molt importants: la igualtat, la vida, la llibertat, la cerca de la felicitat. S’accepta la universalitat d’aquests
valors i, al mateix temps, no es condemna ni es prohibeix l’esclavitud. Els esclaus queden exclosos del que es proclama
com universal. Avui ho considerem una contradicció, però en
aquell temps no ho van poder o voler veure. D’aquestes contradiccions n’hi ha moltes al llarg de la història. Per exemple,
encara hi ha pena de mort a molts països. És compatible la
pena de mort amb la llibertat i amb la defensa de la vida?
Per això dic que la universalitat de l’ètica és una universalitat de grans valors, i de valors abstractes, que no sols donen
lloc a discussions i punts de vista enfrontats, sinó que, una
vegada resolt el debat, mostren la incoherència de certes
pràctiques amb el valor en qüestió. Com podem defensar la
igualtat i mantenir l’esclavitud? Ara no ho entenem. Avui cap
constitució democràtica pot admetre l’esclavitud. En aquest
sentit podem dir que hi ha hagut un progrés moral. Un progrés
–ho dic només de pas- que no ha estat només patrimoni d’occident. Quan m’he referit a la regla d’or de la moralitat he esmentat a Confuci. Les bases universals de la moral –no fer
mal, fer el bé, respectar als altres, fer justícia- no són exclusives d’occident.
Una altra qüestió que només apunto i que em sembla que
també és important deixar-la clara: crec que avui podem dir
que el mínim ètic universal és el que està contingut a la Declaració de Drets Humans. Els valors que hi ha a la base d’aquesta declaració haurien de ser considerats innegociables.
Si volem que l’ètica vagi progressant no poden anar enrere,
no podem dir tornem-ho a pensar a veure si això de la igualtat i de no discriminar per raó de sexe, de raça o de religió,
hauria de canviar. És contradictori amb l’esperit de l’ètica mateixa el renunciar a allò que ja ha estat acceptat com universal.
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Un col·lega meu, Ernesto Garzón Valdés, filòsof del dret,
ho resum en un concepte afortunat. Diu que el nucli d’universals ètics hauria de ser una mena de “coto vedado”, és a dir,
un espai de valors que no es discuteixen, que no es negocien. En tot cas es negocia el contingut que els hi donem, però no s’eliminen ja d’aquest “coto vedado” perquè, si ho fem,
anem efectivament enrere en el progrés de la humanitat.
Però vull insistir una mica més sobre la possibilitat de fer
compatibles la universalitat i el relativisme ètic. Abans he parlat d’un tema relatiu a la bioètica, un àmbit que genera grans
discussions. Pensem ara en el valor de la justícia (o l’equitat)
que, en una època de crisi com la actual, torna a ser fonamental. La concepció de la justícia com a igualtat ha generat
un instrument que és l’estat del benestar. L’estat del benestar,
a Europa, és la garantia per el compliment dels drets humans
i, en especial, els drets de la igualtat que són els drets socials. Avui l’estat del benestar trontolla, i planteja una pregunta
ètica indefugible: tots aquells béns socials (educació, salut,
treball, habitatge, seguretat social) que hem considerat que
formaven part de l’ideal d’igualtat, són renunciables? És legítim deixar de considerar-los com béns bàsics que han de ser
garantits a tothom perquè no podem fer front a la seva distribució? O els hem de seguir mantenint a qualsevol preu? A mi
em sembla que aquesta és una pregunta ètica fonamental.
Educació per a tothom, protecció de la salut per a tothom,
pertanyen ja al “coto vedado” dels valors fonamentals. El que
és legítim preguntar és què cal canviar perquè aquests béns
bàsics es mantinguin; però no podem posar en dubte que
s’han de mantenir.
El pensament neoliberal –o llibertari, com es diu als Estats
Units- addueix el contrari. Els neoliberals diuen que protegir
la salut de tothom o proveir a tothom d’una assistència bàsica no ha de ser una obligació dels estats, sinó una qüestió
que en tot cas pertany a la moralitat privada. La justícia, per
ells, és només defensa de les llibertats individuals. La resta
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pertany a l’àmbit de la caritat, que no és obligatòria. Més enllà de la qüestió de la justícia, en el terreny de les llibertats
bàsiques, també ens trobem amb conflictes de valors difícils
de resoldre. Què cal fer per no renunciar a cap llibertat i preservar al mateix temps els deures de civilitat? Utilitzar la llibertat d’expressió per ofendre i denigrar és llibertat d’expressió? No tothom està d’acord amb les mesures que es prenen per protegir la seguretat de les persones perquè limiten
les llibertats. Què hem de fer? Així doncs, defensar la universalitat de grans valors no és incompatible amb entendre’ls de
maneres discrepants. En aquest sentit, la universalitat no està renyida amb un cert relativisme de punts de vista.
Passem a l’últim punt que aclarirà una mica més aquesta
dialèctica entre universalitat i relativisme. En el títol de la meva xerrada hi havia una pregunta: l’ètica universal és religiosa o laica? Des del meu punt de vista, l’ètica universal només
pot ser laica. Què entenc per ètica laica i quina és la diferència entre una ètica laica i una ètica religiosa? Crec que les diferències entre una i altra són bàsicament dos. La primera
està relacionada amb el fonament o la justificació dels principis i deures morals. Les ètiques religioses disposen d’un fonament transcendent, és a dir, hi ha una revelació, hi ha uns
textos sagrats, hi ha una dogmàtica, hi ha una església que
estableix la doctrina moral. Penso sobretot en les tres grans
religions monoteistes, que s’assemblen molt perquè l’arrel és
comuna (el budisme és una altra història). Les religions monoteistes justifiquen la doctrina moral que en cada cas defensen en nom d’un Déu que ha prescrit unes normes contingudes, per exemple, en el Decàleg. L’ètica laica, en canvi, no
creu en aquesta fonamentació transcendent, però tampoc
deixa l’ètica sense fonamentar. El que diu és que la fonamentació està en la raó. La pregunta és: en la raó de qui? Des
del segle XVIII, que és el segle de la Il·lustració i de la fe en
la raó, es diu que la raó és universal. Vol dir que si fóssim capaços de pensar racionalment, el desacord no existiria. És
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una tesi avui desmentida precisament perquè el que tenim
clar és que els humans no som raó pura, no som només raó,
i no podem pensar des d’una perspectiva exclusivament racional. A més de raó, tenim sentiments, desitjos, interessos, i
és impossible abstreure tot el que ens singularitza a l’hora de
jutjar o opinar. És impossible, però cal fer l’esforç. L’esforç de
ser imparcial i desinteressat és el que s’acosta més al discurs
racional.
Sigui com sigui, l’ètica religiosa i l’ètica laica difereixen en
que la fonamentació de la primera és transcendent i la de la
segona, no, la de la segona és estrictament humana. El que
vull remarcar és que en ambdós casos el fonament és una
creença: o creus en la raó (o en la humanitat) o creus en Déu.
En els dos casos hi ha una creença, de diferent categoria, de
diferent magnitud també, però sempre hi ha un acte de fe.
Ara, per a mi, la diferència més difícil de resoldre no és aquesta diferència relativa al fonament sinó la diferència relativa als
continguts. Ho diré d’aquesta manera: una ètica religiosa és
una ètica de màxims, mentre que una ètica laica és una ètica
de mínims. Al començament he dit que perquè l’ètica pugui
ser universal ens hem de quedar amb els mínims que tots podem compartir –des del punt de vista racional-. Les ètiques
religioses comparteixen també els mínims de l’ètica laica, però hi afegeixen altres deures, els quals ja no són universalitzables (ja no es poden universalitzar). Aquí hi ha la divergència més complicada, sobretot en temes, com he dit abans, relatius a l’ètica de la vida i de la mort, que són els temes de la
bioètica, temes de l’origen de la vida i el fi de la vida. Temes
referents a si és o no legítim investigar amb embrions o produir-los per investigació i no per reproducció. Aquí hi ha una
controvèrsia gairebé impossible de resoldre.
De totes maneres, és injust contraposar la moral religiosa i
la laica com si una i altra fossin un cos doctrinari homogeni.
El que hi ha de fet són persones creients i no creients, de moltes menes. Hi ha creients que mantenen opinions molt pro153
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peres als no creients, en qüestions de bioètica, per exemple.
Persones que no s’adhereixen a l’ortodòxia de la moral catòlica i que accepten la despenalització de l’avortament o de
l’eutanàsia perquè pensen que és l’actitud més cristiana. Podem dir que hi ha creients laics pel que fa a les posicions ètiques.
Què és el que caracteritza el pensament laic o secular?
Dues coses i amb això ja acabo. Primer, que accepta el pluralisme i la tolerància envers el que no suscita unanimitat. El
laic entén que el que jo penso pot ser diferent del que penses
tu i que potser tots dos tenim raó, per tant hem de quedarnos amb els mínims, és a dir, amb allò que ha de ser subscrit
per tothom perquè pertany a l’essència de la moralitat, de la
justícia, de la ciutadania. L’ètica laica és una ètica plural en
front d’aquells problemes pels quals no tenim respostes clares, que són molts, encara que tots defensem la justícia, la
dignitat, la vida i la civilitat. Davant d’aquests problemes sense respostes clares, el laic defensa per sobre de tot l’autonomia de la persona i li atorga llibertat per decidir. Tu decideixes.
Si decideixes una cosa diferent de la meva pot ser que tinguis raó. Una societat liberal no pot sobreviure si no parteix
d’aquest pluralisme, que és a més a més, un dels valors constitucionals més bàsics. Hem de partir d’aquesta perspectiva:
el liberalisme va ser un gran progrés perquè va consagrar la
llibertat individual i ens obliga a deixar alguns interrogants
morals oberts perquè no tenim una solució vàlida per a tothom. No discutim sobre valors bàsics, sinó sobre la interpretació que els hi donem. Per això cal una discussió pública i
que aquesta compti amb la generositat dels que hi participen, generositat per sacrificar alguns interessos, alguna ideologia, alguna singularitat per tal de poder arribar a un consens satisfactori.
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LA LAÏCITAT EN LA VIDA POLÍTICA
Joan-Francesc Pont Clemente
De la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques
i Financeres
Doctor en Dret i catedràtic de Dret Financer
i Tributari de la Universitat de Barcelona
Gran Comanador del Suprem Consell Maçònic d’Espanya
President de la Fundació Ferrer i Guàrdia
Impulsor i actual portaveu de la Lliga per la Laïcitat
Barcelona, 14 de febrer de 2012
_________________

Gràcies José Luis, gràcies al Grup Català del Capítol Espanyol del Club de Roma per la invitació. Seré estricte amb el
temps perquè parlar just abans de dinar deu ser una tortura,
sobretot pels assistents. Em sento honorat d’ocupar un faristol que va ocupar no fa gaires setmanes Ricardo Díez Hochleitner. Ell i jo, el dijous de la setmana passada, ocupàvem la
tribuna de l’ Institut Financer d’Afers Internacionals a Hèlsinki
per parlar del diàleg entre Finlàndia i Espanya en aquest moment de crisi econòmica. Vaig sentir-me molt honorat de coincidir amb els criteris del mestre i de la seva aproximació humanista a la vida econòmica que, per cert, va ser molt càlidament acollida pels nostres amfitrions finlandesos.
Permeteu-me que, abans d’entrar en el tema, us esmenti
només aquesta anècdota: els finlandesos, que són un dels
països que està pagant a la hisenda de la Unió Europea per
molts errors que no són precisament dels finlandesos, van defensar, en aquella reunió, mantenir les polítiques de solidaritat amb Grècia, mantenir les polítiques de solidaritat amb els
països amb dificultats i mantenir la cohesió de la Unió Europea. Crec que això ens hauria de fer reflexionar.
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Però en qualsevol cas, aquesta evocació preliminar que ve
de la mà de la fraternal amistat amb Ricardo Díez Hochleitner,
em permet entrar ara en el tema que el coordinador, el doctor Llaquet, va suggerir. El títol és “La laïcitat en la vida política”, però ell va escriure una pregunta a sota: en la casa comú de la postmodernitat hauria de subsistir la pluralitat de
models de neutralitat i de laïcitat o s’hauria de tendir cap a
una laïcitat uniforme? I després de fer la pregunta deia: 30 minuts.
Crec, d’entrada, que la laïcitat és un tema estrictament associat a la modernitat i que tantes assignatures pendents de
la modernitat i tantes assignatures pendents de la Il·lustració
fan que encara ens quedi molt temps per parlar de la postmodernitat. Encara hem de fer un recorregut molt llarg per posar davant de les paraules aquest prefix post. Em fan molta
por els que parlen de post democràcia, de post economia,
de post sindicalisme, de post nacionalisme, de post liberalisme, quan, sincerament, amb els substantius només, ja tindríem feina per molt temps.
Per tant, tampoc diré post laïcitat, sinó que vull assetjar la
definició del concepte de laïcitat com un principi jurídic i com
un principi de la ciència política. En català, en castellà, en italià i també en el francès que parlen els belgues, laïcitat té un
segon significat, que és el d’una opció de consciència humanista i lliure pensadora; l’opció dels que no creiem en mites d’ultratomba sinó que concebem el món entre els límits
compresos entre el naixement i la mort. A això també se li ha
dit laïcitat, però probablement seria millor -jo defenso aquesta teoria-, dir-li pura i planament: lliure pensament. És una opció de consciència com les altres, que conviu amb les altres
i que contribueix al mosaic policrom d’una societat madura. I
aquest mosaic policrom d’una societat madura, com organitza la seva policromia? Doncs l’organitza a través del principi
de laïcitat. Alguns autors han assenyalat que la laïcitat és un
valor, i voldria dir que al meu parer no ho és, perquè es trac156
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ta d’un principi i com a tal el tractaré a la meva intervenció
d’avui.
Quins són els valors que informen la nostra convivència i
que, a més a més, no hem de tenir cap dificultat en pensar
que han d’informar també la convivència de tots els països
del món? Estan recollits a l’article primer de la Constitució: la
llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme polític –si em permeteu, ho deixaria simplement en pluralisme en general-.
Quan la Constitució el 1978 estableix que els valors primers, els valors superiors de la nostra convivència, seran la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme, està fent un acte
d’un significat històric revolucionari perquè està trencant amb
totes aquelles dècades dels dos segles anteriors en els que
el règim polític es basava essencialment en la negació de la
llibertat, de la igualtat, de la justícia i del pluralisme.
És molt important comprendre les normes en el moment en
el que es produeixen. També serà molt important després
comprendre les normes a la llum de la realitat social del temps
en el que vivim, perquè el dret és un cos viu, no queda petrificat pel moment en que s’elabora. Però el moment en que les
normes s’elaboren és molt indicatiu de què pensaven els seus
redactors i què volia la consciencia social d’aquell moment. I
quan consagrem com a valors centrals de la nostra convivència la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme estem
superant un cúmul de pors que havien caracteritzat la nostra
Història i que havien determinat enormes limitacions en les
nostres possibilitats d’emancipació.
Per exemple, la por a les associacions. Les associacions
apareixen al nostre ordenament només l’any 1887. Celebrem
ara, el 2012, el seu 125è aniversari i no he vist cap notícia,
cap referència de que ningú estigui commemorant aquest fet,
perquè les associacions apareixen d’una forma tímida, per la
porta del darrere, amb una legislació que persegueix més
que no es formin i que no es vertebri així la vida col·lectiva. La
por a la dissidència, la por als sindicats, la por als partits po157
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lítics, la por a l’opinió lliure, la por a l’expressió de plantejaments, no ja de canvi, de mera reforma del marc de convivència possible en cada moment. Fins i tot, en els millors moments de la segona República, el govern instaura un règim
de censura.
Per tant, els nostres segles XIX i XX són amb poques, però importants, excepcions, èpoques de por, de control, de
submissió al poder i de monocromia. Per contra, 1978 és el
moment que Espanya s’obre al pluralisme com a valor, al pluralisme com a praxis, al pluralisme com a enriquiment i a les
relacions harmòniques de grups i persones plurals en el sí de
la societat.
En matèria, en particular, religiosa, l’article 16.3 de la Constitució dirà: cap confessió tindrà caràcter estatal. Aquesta és
una declaració que té també una significació històrica concreta i una projecció de futur. El significat històric concret és
que al 1978 Espanya tenia encara una religió d’Estat i la
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Constitució declara que ja no existiria mai més una religió
d’Estat. I en concret, desproveeix a l’Església catòlica del seu
caràcter d’Església d’Estat i projecta cap al futur que cap altra opció religió o de consciència podrà tenir en el futur caràcter estatal. Les dues conseqüències deriven del mateix
precepte i, a més, són compartides en aquell moment pels
elements il·lustrats de la institució més directament perjudicada, que era l’Església catòlica romana, qui manifesta la seva conformitat a través del cardenal Tarancón. I no es podria
dir mai més que “la religió d’Espanya és la catòlica”. Ni la de
Catalunya. Els països no tenen religió.
Després les coses evolucionaran d’una altra manera, amb
nivells de menor comprensió del que allò va significar. Però és
innegable que en aquell moment històric tothom fa un esforç
que implica un canvi, un procés de transformació de les regles del joc a la societat espanyola, que hauria de durar moltes dècades, i un escenari que s’avança a la futura pluralitat
de la societat espanyola a on avui apareixen vives, actives i
demandant drets, noves religions i singularment, l’Islam, que
prefigura aquest nou marc de pluralisme amb unes regles
aplicables a tothom.
La laïcitat per tant, entesa com aquest principi organitzador
de la pluralitat i de la tolerància en una societat que ha assolit la seva majoria d’edat i que no interfereix, d’entrada amb
el contingut substantiu de les religions. Ja sé que he introduït a la meva darrera fase l’incís d’entrada, que tractaré de
justificar a continuació. Per tant, en la laïcitat no pot trobar-se
cap element de crítica, censura o limitació de l’exercici de la
pràctica de les religions o de la vida espiritual de les persones individualment considerades o en grup. Malgrat que, sovint, se sent aquesta crítica -i que és per aquest motiu que
mereix ser descartada-, la laïcitat com a principi organitzador
no prejutja negativament cap opció de consciència. El que sí
és cert, és que les situa en el marc d’un ordenament jurídic
igual per a tothom i que produeix dos fenòmens que han ge159
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nerat més tensions de les que s’haurien d’haver produït, alguns cops per resistència al canvi i alguns cops per manca
de delicadesa.
Aquests dos fenòmens que produeix l’ ingrés de la laïcitat
el 1978 com un principi que deriva de la plasmació pràctica
dels quatre valors superiors de l’ordenament jurídic, impliquen
la desestatalització del catolicisme i impliquen la descatolització de l’Estat, dels poders públics en general. Les dues expressions poden semblar una mica fortes, però deriven exactament del precepte que diu: cap confessió tindrà caràcter
estatal. Què significa desestatalitzar el catolicisme? Significa
la reducció de l’Església catòlica a l’estatus d’una confessió
que conviu amb les altres. Significa que en el marc de les administracions publiques no tindrà un paper preferent, significa, per posar un exemple extret de la nostra jurisprudència,
que la pròrroga forçosa de la llei d’arrendaments urbans que
beneficia a les institucions públiques, deixa de beneficiar a
l’Església catòlica perquè ja no és part de l’Estat. I en aquest
sentit la posició del Tribunal Suprem és unànime.
I què significa la descatolització de l’estat? Significa que
les administracions públiques han de configurar-se, no sota
les línies directives d’una determinada confessió sinó com a
emanació de la consciència social, de la realitat social, del
temps que s’estigui vivint. Per això, el propi article 16 encarrega a les administracions públiques que cooperin amb les
confessions religioses i que ho facin consegüentment amb
l’Església catòlica. Un precepte que no pot ser concebut com
una fotografia immòbil, sinó com un mandat que ha de ser interpretat al llarg de la història, continuant tenint en consideració les creences de la societat regida per aquests valors i per
aquest principi. Per tant, això obra perfectament la porta a
que, des de la Generalitat de Catalunya fa un temps, o des
d’altres instàncies, els poders públics s’hagin emmotllat a les
creences de la societat espanyola, a les que deriven del grau
de difusió de cada una d’elles i que les seves politiques de
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cooperació es basin en una anàlisi de la realitat i no en una
herència del passat.
I el principi de laïcitat suposa també una altra cosa, que
acceptem que és natural per a tothom però que a vegades
costa una mica estendre-ho a les confessions religioses: implica la submissió de les confessions religioses a l’ordenament jurídic, a l’ordenament jurídic comú. Per tant, l’exempció
de jurisdicció que algunes esglésies, singularment la catòlica
romana, han invocat en el seu benefici, desapareix en una societat regida per l’autonomia dels poders públics.
Només fa uns dies, a una magna reunió de bisbes a Roma,
sobre un tema concret que no esmentaré, la cinquena de les
ponències va estar dedicada exclusivament a la declaració
solemne de que l’Església de Roma pensa avui que ha de
sotmetre’s a l’ordenament jurídic dels països en que realitza la
seva tasca. Aquesta declaració solemne té un valor històric
importantíssim perquè significa, no un canvi en la demanda
d’exempció de jurisdicció, però sí un inici d’acceptació del
pluralisme i d’acceptació de l’autonomia amb la que els ciutadans s’organitzen en una societat democràtica.
Habermas, al 2006, es plantejava una qüestió que no defugiré. Deia que les persones que tenen conviccions religioses profundes, que determinen la seva visió del món i que els
hi donen una cosmovisió, una sensació de que tot ha de ser
vist a través dels ulls de la fe, pateixen, en les societats modernes, de la distància que troben entre la seves conviccions
i la realitat que els envolta. Habermas tenia raó, efectivament
hi ha algunes persones que sofreixen per raó del pluralisme:
molt probablement la meva besàvia, si visqués avui hagués
sentit aquesta diferència entre les seves conviccions i el món
del 2012. Es produeix aquesta diferència. Però la constatació
d’aquesta diferència ens ha de portar al respecte, a la delicadesa, a les reformes progressives, com defensa el principi
de laïcitat? O ens ha de portar a la limitació del marc de convivència en llibertat per no ferir ni afectar mai a aquells que
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podrien tenir aquest sentiment contraposat? Cap de les dues
opcions inclou cap moviment radical de transformació de les
coses en un sentit que pugui ferir la sensibilitat de les persones, perquè això queda exclòs en una societat madura. Però
crec que del mateix plantejament de les dues opcions, completades per la tercera, que seria l’integrisme, es desprèn que
la meva hipòtesi de treball és que la consecució eficaç del
principi de laïcitat ha de basar-se en la delicadesa i el respecte, en la pedagogia de la reforma, en l’educació i la formació de la gent en els valors superiors de l’ordenament.
L’educació de la ciutadania està íntimament associada al
principi de laïcitat perquè les administracions públiques tenen la responsabilitat de crear una societat cohesionada, una
societat unida, una societat on aquests valors d’igualtat, de llibertat, de justícia i pluralisme es respectin i això és incompatible amb l’existència d’una societat segregada des de la infància pels colors que s’assignen als uns o als altres i que els
han o haurien suposadament de marcar durant tota la vida.
L’únic element que ha de servir per unir a les persones amb
independència del seu origen és aquest concepte de pertinença a una col·lectivitat en la que es poden exercir drets i
han de complir-se deures i que és la col·lectivitat dels ciutadans. Aquesta col·lectivitat organitzada sobre valors i desenvolupada per l’exercici de virtuts públiques la ciència política
l’anomena república.
I, òbviament, la laïcitat respecta com una part integrant del
seu programa, de la seva vigència com a principi, que la formació religiosa i moral és un dret. Pensa la laïcitat que l’educació, abans que un dret, és un deure i que no pot deixar de
complir-se aquest deure. Mentre que la formació religiosa i moral no és un deure, és un dret que deriva del dret a la llibertat
religiosa. Aquesta reflexió sobre l’educació com un deure i la
formació religiosa com un dret, ens podria portar a un conjunt
de conseqüències que no podríem encabir en el format d’avui.
Però una de les quals és la de que el sistema educatiu, de for162
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ma natural, és la seu en la que es produeix l’educació de tothom i el temple és la seu natural en la que es produeix la formació religiosa i moral dels qui vulguin exercir aquest dret; de
la mateixa forma que pot ser-ho qualsevol altra seu de creença o de convicció de caràcter religiós o filosòfic.
La laïcitat no s’acaba en els estrictes límits de la neutralitat,
no és ni indiferència ni abandonament del sistema de valors
de la societat, sinó que és tolerància entesa com un principi
actiu. No el d’aquell que accepta de males maneres el que és
diferent, el sentit vulgar que sovint li donem a tolerància, sinó
la tolerància com el consens sobre els límits en els que exercim la nostra llibertat. Per això, abans deia que la laïcitat no interfereix, d’entrada en el contingut substantiu de les religions.
I ara, cap al final de la meva intervenció dic: excepte quan el
contingut substantiu de les religions pot impedir el funcionament normal de la llibertat, de la igualtat, de la capacitat d’opció, de la llibertat de pensament dels altres. En aquest sentit, la tolerància és una virtut capaç d’establir límits, de reduir
l’àmbit de les discrepàncies per fer possible una convivència
harmònica. I per això, la laïcitat, que és tolerància activa, és
també foment de l’emancipació dels ciutadans perquè atorga
a cada un dels ciutadans la plenitud dels seus drets i de les
seves llibertats, en qualsevol matèria de les que en un moment o altre de la seva història les religions han volgut interferir, com per exemple els drets de la dona, com per exemple
la integritat física de les persones, com per exemple la capacitat d’assolir l’autonomia moral.
I la laïcitat, entesa aquí com tolerància activa i capacitat d’emancipació, condueix a què? Condueix a fer possible la formació integral de les persones, al seu creixement. I aquest és
precisament, de nou, l’objectiu que la Constitució marca al sistema educatiu i a l’actuació dels poders públics. Potser perquè la Constitució era una norma excessivament optimista però efectivament es marca aquest objectiu: donar a cada persona la possibilitat d’elegir i de ser una persona completa.
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I els darrers tres minuts, per respondre la pregunta del doctor, amic, i cosí, José Luis Llaquet: la laïcitat és un principi local o és un principi universal?
Deixeu-me que us contesti amb una pregunta: la dignitat
de les persones és un concepte euro cèntric o és un concepte universal? Quan hem vist, singularment en els darrers
anys, però al llarg de la història, que la gent s’ha aixecat en
defensa de la seva dignitat contra les dictadures, contra les
servituds injustificades de qualsevol mena, no hem pensat
que aquella dignitat que reivindicaven aquelles persones era
la mateixa dignitat que volem per a nosaltres? El reconeixement de la dignitat és un valor universal.
L’autonomia personal, l’autonomia moral, la capacitat de
decidir, el ser capaç de ser una persona lliure i de bons costums, com un impuls interior i no per una imposició exterior
de cap mena.... no ho considerem un ideal predicable del
conjunt de la humanitat? Amb independència de la seva cultura o del seu sistema econòmic. Clar que l’ autonomia és un
valor universal.
La dignitat de les persones i l’autonomia de les persones,
dos valors universals, es vertebren a qualsevol societat a través del principi de laïcitat. D’un principi de laïcitat que tindrà
concrecions històriques o polítiques diferents, com és de plural i diferent l’entorn de països que es relacionen amb nosaltres arreu del planeta. Però la laïcitat com un principi organitzador de la dignitat i de l’autonomia, com un principi reconeixedor de que cada persona té dret a cercar la bellesa i eventualment la transcendència d’acord amb la seva llibertat, la
laïcitat com a respecte del que pensa diferent a nosaltres i la
laïcitat com un eix vertebrador d’una societat que decideixi
que les diferències es poden resoldre per mitjans no violents...
és també una aspiració humana i per tant, el meu parer, que
sotmeto al molt millor fundat de tots vostès, és que la laïcitat
és efectivament un principi universal.
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_________________

Introducción
Buenas tardes. Les agradezco a todos Uds. su asistencia
y, en particular, doy las gracias al Club de Roma por la organización del presente Ciclo, que está teniendo un interés que
supera con creces las buenas expectativas que intuíamos
cuando lo convocamos.
Hemos intentado que el Ciclo tuviera un planteamiento
transversal e interdisciplinario mediante un análisis plural de
las creencias y los valores desde la antropología, sociología,
ética, política y el derecho. El título de mi Exposición es “la
relevancia jurídica de las creencias y los valores en Occidente”. Voy a centrarme fundamentalmente en la dimensión
jurídica de las confesiones religiosas, la cual está, indudablemente, condicionada por la cultura y la historia. Cualquier
tratamiento de la cuestión -también esta dimensión jurídica-,
tiene, además, una carga ideológica. Estas mediaciones históricas, culturales e ideológicas actúan por ósmosis en las religiones, siendo mutantes entre sí.
Incidiendo en el componente ideológico de nuestra materia, es muy diferente, por ejemplo, hablar de las relaciones
que pueden establecerse entre el poder político y el poder
religioso o referirnos, por el contrario, a las relaciones entre el
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poder político y el fenómeno religioso de la sociedad. Utilizar
las expresiones “poder religioso” o “factor religioso” tiene connotaciones ideológicas diversas. ¿Es la religión un poder en
pugna con los otros poderes públicos imperantes en la sociedad o es la religión un hecho social neutro que convive con
el poder político, estando al margen de sus luchas intestinas?
¿es el poder religioso la deformación del fenómeno religioso
o el poder es connatural a la religión? ¿el poder religioso se
limita a lo meramente espiritual o es inclusivo y se extiende
necesariamente al campo político? ¿ubi religio, ibi potestas
aut ibi auctoritas?

Valores, creencias y creencias religiosas
Voy a ir proyectando transparencias en power point que,
además de amenizar la exposición, confío os sirvan de soporte pedagógico.
a) Hoy se insiste en que nuestra sociedad debe educar en
aquellos valores, supremos y universales, que permitan alcanzar la felicidad personal y la armonía de la sociedad. Estos valores ideales son los que mueven a los seres humanos
y a la colectividad a actuar de tal forma que nos dignifiquemos como personas y facilitemos la convivencia fraterna y el
bienestar social. Algunos son universales y podemos adjetivarlos según se trate de valores éticos, políticos, jurídicos o
sociales.
Los valores jurídicos en ocasiones son fundamentales, por
ser el sustrato del ordenamiento jurídico (como la justicia, el
bien común y la seguridad jurídica); otros son consecuencia
de los anteriores (la igualdad, la libertad, la paz social) y otros
son, finalmente, valores de mediación porque facilitan los anteriores (las garantías constitucionales, procesales y procedimentales, entre los que ocupan un lugar preferente la legitimidad y la legalidad).
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Se han constitucionalizado algunos valores concretos que
-en cuanto principios que son al mismo tiempo-, informan todo el ordenamiento jurídico y son jurídicamente exigibles en
todo el escalafón normativo y judicial. Nuestra Constitución
española de 1978 los recoge en el art. 1 del Título Preliminar:
“España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Estos valores son el “mínimo ético” común acogido por el
Derecho al que se refería la STC 62/1982 y son los que garantizan la eticidad pública del Estado ante los ciudadanos
en un sistema de convivencia democrática. Por el contrario,
el pluralismo ético de la sociedad está constituido por múltiples opiniones, convicciones, creencias y fes religiosas a las
que libremente pueden optar las personas.
b) Las opiniones, creencias y convicciones suelen distinguirse por el grado de asentimiento cognoscitivo y de aserción volitiva respecto a la firmeza con la que cada persona o
grupo social se autopercibe o percibe su entorno circundante. Los interrogantes y las respuestas -racionales o nacidas
del subconsciente personal o colectivo-, guardan relación con
el sentido experiencial de la vida, con la reflexión filosófica y
con la “puesta en escena” social.
Desde la Revolución Francesa las opiniones, creencias y
convicciones se han protegido jurídicamente, primero mediante las libertades de opinión, creencias y expresión, y luego mediante la libertad ideológica o de pensamiento y la de
conciencia. En su dimensión interna, las cosmovisiones y las
convicciones apenas son comunicables y, consecuentemente, son difícilmente juridificables en toda su extensión, a no
ser en sus rasgos más genéricos y comunes. En su dimensión
externa, por contra, gozan de una protección jurídica efectiva, tanto desde el punto de vista individual como colectivo.
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c) Entre las creencias, las creencias o increencias religiosas han desempeñado un papel importante en la historia de
la humanidad. El grado de implicación personal y colectivo
que suelen tener dichas creencias es altísimo en su asentimiento cognoscitivo y en su aserción volitiva. En cuanto creencias organizadas en grupos más o menos compactos, han
contribuido significativamente en la historia del pensamiento
y de la creatividad humanas, pero también han sido lastres
sociales cuando desde el fanatismo han interferido en la esfera pública para querer imponer su particular concepto de
sociedad y de Estado.
En el siglo XVIII se protegieron jurídicamente la libertad religiosa y de culto, y luego se han regulado otros derechos o
manifestaciones, como el derecho a la increencia, al cambio
de religión, a no sufrir discriminación por las creencias o increencias religiosas y se ha proscrito la intolerancia, la xenofobia o el racismo por motivos étnico-religiosos o, en sentido
inverso, se han tipificado nuevos delitos que lesionan la libertad religiosa, como el del odio religioso o la ofensa a los
sentimientos religiosos.
La religión, al ser un concepto polisémico, admite diferentes significados y, en consecuencia, unos hablan de religiones cuando otros se están refiriendo a sectas, a nuevos movimientos religiosos o a realidades espirituales agrupadas en
la New Age durante el siglo XX. A su vez, entre las religiones
-incluso entre las tradicionales-, existen combinaciones sincréticas como, por ejemplo, un cristianismo ateo u otro afroamericano, un agnosticismo cristiano, un humanismo cristiano, un zen cristiano, un cristianismo esotérico o gnóstico o un
secularismo cristiano.
El fenómeno religioso del siglo XXI se caracteriza porque
prima la subjetividad personal frente a la obediencia colectiva, desdogmatiza las creencias, relativiza la moral, sincretiza
los credos y globaliza la religión. La virtualidad de internet ha
acentuado dicho subjetivismo actual, dando lugar a fenóme168
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nos curiosos que deforman lo religioso en sus formas clásicas
hasta llegar a convertirlo en parodias o sátiras religiosas, como pueden ser el pastafarismo, el dudeismo o el kopimismo.
Las religiones tradicionales institucionalizaban un cuerpo
orgánico de creencias que vinculaban a los seres humanos
con la trascendencia -y, especialmente, con la divinidad-, tanto por las observancias y ritos cultuales privados y públicos
como con el comportamiento ético-moral de sus adeptos. Religión y espiritualidad no se identifican por cuanto la segunda
significa una interioridad que trasciende la materialidad, sin
que conlleve, per se, una fe religiosa, aunque históricamente
gran parte de las manifestaciones espirituales tuvieron un origen religioso. Hoy se habla de una espiritualidad humana, natural, ecológica, laica, secular, masónica, atea o agnóstica,
por ejemplo, además de la espiritualidad religiosa en sus múltiples manifestaciones (judía, cristiana, musulmana, hindú, budista...).
Las diferentes escuelas antropológicas discuten sobre el
origen religioso o ateo del ser humano y, en consecuencia, si
la religiosidad como tal es esencial a los humanos o es un
aditamento que ha aparecido con las religiones concretas.
Pienso que el ADN humano contiene una atracción natural
hacia lo inefable que brota del espíritu humano y que se materializa en gestos y símbolos religiosos hacia una divinidad
concebida como mismidad o como alteridad. Muchos antropólogos creen que el animismo y el chamanismo ancestrales
se transformaron sincréticamente en divinidades mitológicas
y en las diversas religiones celestes, telúricas, mistéricas o
étnicas de la antigüedad, que fueron evolucionando hacia el
politeísmo y posteriormente hacia un monoteísmo religioso.
Los estudiosos tampoco se ponen de acuerdo en los elementos identitarios e identificatorios de las religiones. Tradicionalmente las religiones se definían por sus elementos objetivos y, principalmente, por su antigüedad y consolidación
espacio-temporal, por tener un número de adeptos estable y
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considerable; por existir unas creencias y unos ministros de
culto o responsables que lideraban el grupo; debía haber alguna organización estructurada como tal, una moral identificable y unas observancias cultuales prescritas… En la actualidad no todas las religiones cumplen los mencionados requisitos y, viceversa, algunas instituciones que las cumplen
no se consideran ellas mismas ‘religiones’ ni quieren ser tenidas como tales.
Tanto la incertidumbre de los elementos objetivos ya mencionados como la laicidad de los Estados modernos en materia religiosa ha llevado a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a poner el acento en los elementos subjetivos de las religiones. Serán religiosos aquellos grupos que se conciban a
sí mismos como religiosos, sin más limitaciones que los atentatorios contra el orden público y sin que deban existir prevenciones apriorísticas que prejuzguen negativamente a los
grupos que pretenden ser considerados religiosos.
Siendo la libertad religiosa un derecho fundamental del ser
humano, no es, sin embargo, un derecho absoluto, por lo que
el Estado, además de regularlo, puede limitarlo cuando considere que existe un abuso, individual o colectivo, en el derecho mismo o en su ejercicio, como sucede cuando se violan
los principios y valores constitucionales, los legítimos derechos de los terceros o cuando se altera gravemente el orden
público.
El Estado y la sociedad deben tener como religiosos los
grupos que afirman ser tales, a no ser que apriorísticamente
su estructura o sus estatutos lo desdigan o que, en su funcionamiento, a posteriori, se pruebe la necesidad de limitar el
ejercicio del derecho en alguna manifestación concreta -tal
confesión religiosa concreta o tal acto determinado-, aunque
no el derecho a la libertad religiosa como tal.
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Relaciones cristianismo-Estado en el Occidente europeo
Entre los elementos constitutivos de Europa están el pensamiento y la filosofía griegos, la polis en Roma, las religiones monoteístas -cristiana in extenso, pero también la judaica en Centroeuropa y la islámica en el sur europeo-, el nacionalismo localista de los pueblos germánicos, la unidad europea medieval, el antropocentrismo renacentista y el cambio de mentalidad de la Ilustración y de los librepensadores
que posibilitaron la modernización jurídica, científica y tecnológica subsiguientes, con la aparición de declaraciones de
derechos humanos en el siglo XVIII y su consolidación en el
siglo XX.
El europeísmo hunde sus raíces en los valores y normas
jurídicas de los romanos (ius civile, ius gentium), se uniformiza teocéntricamente en la cristiandad (ius proprium, ius commune, ius canonicum), evoluciona en una fraternidad de naciones con reyes absolutistas (ius nationale, ius regale) hasta las revoluciones -industrial, política, social, cultural y tecnológica- de los siglos XIX y XX y la juridificación de los derechos humanos y de los europeos (ius internationale) y,
finalmente, se transforma en una comunidad laica de naciones con la Unión Europea (ius communitarium), en un contexto de mundialización de la geopolítica (ius globale).
Europa no puede entenderse sin el Derecho que la ha ido
configurando en su devenir. Parte de ese Derecho tiene componentes religiosos, bien porque los Estados regulan jurídicamente la materia religiosa en el llamado derecho eclesiástico del Estado o bien porque las propias confesiones religiosas tienen un derecho ab intra, intraconfesional (derecho canónico, sharia, derecho rabínico) o ad extra (el antes llamado derecho público de la iglesia católica).
Hasta el siglo XVIII toda la historia de Occidente se centró
en las relaciones existentes -también jurídicas-, entre las diversas denominaciones cristianas y los Estados, entendiendo
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por éstos, en sentido amplio, el poder político imperante, aunque stricto sensu el concepto de “Estado” no apareció como
tal hasta la Edad Moderna. Desde el siglo XVIII esas relaciones perdieron relevancia y surgió, en cambio, un nuevo enfoque al regularse las libertades de conciencia y religiosa que
competen a personas y colectivos.
Las religiones de la antigüedad precristiana se caracterizaban por un monismo que identificaba el poder político y el
religioso. Los faraones y reyes o eran divinos o eran intermediarios entre la divinidad y los pueblos elegidos por los dioses
para una misión divina. Aunque el cristianismo es teóricamente dualista, en la práctica, las sociedades cristianas se
han escorado hacia nuevos monismos de distintos signos. En
un contexto político acerca del pago de impuestos de los judíos a los romanos invasores, Mt 22, 21 recoge unas palabras
atribuidas a Jesús: “dad al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios”, dando a entender que deben distinguirse
ambas esferas, la temporal-terrenal del César y la espiritualmetaterrenal de Dios, siendo ambas perfectas e independientes entre sí, con sujetos, contenidos, medios y fines propios y diferenciados.
Sin embargo, en la práctica, ambos -iglesia y Estado-, han
sido mutuamente dependientes por los excesos de unos o de
otros, al intentar todos ellos ampliar sus competencias. Esas
dos polarizaciones que desvirtúan el armónico equilibrio de la
teoría se conocen como el cesaropapismo y el hierocratismo.
El primero sería la deformación, por exceso, del poder político que se inmiscuye en competencias del poder espiritual,
mientras que el hierocratismo es el abuso del poder de lo sagrado entrometiéndose en competencias públicas propias de
la polis.
El pueblo romano era muy acomodaticio y posibilista y por
ello hermanaba sincréticamente sus divinidades con los dioses de los pueblos vencidos. No sucedió así con el cristianismo que, aunque de origen judaico, tenía una vocación uni172
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versalista que traspasaba fronteras y etnias. Al ser difícilmente
moldeable por el poder político, el cristianismo fue perseguido durante 3 siglos. En el imperio romano se dieron los primeros fenómenos cesaropapistas, que se acentuaron durante el Dominado. Constantino, en el Edicto de Milán (313), toleró esta religión nueva. Pocos años después, en el 325, este emperador -que aún no había recibido el bautismo-, convocó en Nicea a los obispos cristianos para que asistiesen al
primer Concilio eclesial e influyó en las resoluciones que éstos aprobaron.
Armenia fue la primera nación en convertir el cristianismo
en religión oficial (301). En el año 380 el emperador Teodosio
I, mediante el Edicto Cunctos populos, hizo del cristianismo la
religión oficial del imperio romano. A partir de entonces desaparecieron oficialmente las demás religiones, que fueron
perseguidas o toleradas, según los momentos históricos. La
iglesia cristiana -que 50 años antes había estado en las catacumbas-, se alió con el poder político en una posición de
hegemonía y privilegios y fue un factor innovador que permitió cohesionar el Imperio en una época decadente.
En el 395 Teodosio dividió la parte oriental y la occidental
del Imperio -Constantinopla y Roma-, entre sus hijos Honorio
y Arcadio, lo que acentuó las dos formas diferenciadas de
entender la política y la religión. La parte occidental, poco
después, fue invadida por pueblos nómadas de origen germánico y de religión pagana. Uno de estos pueblos, los godos, emigraron a la zona de Tracia, y de vuelta a Occidente
se convirtieron al arrianismo cristiano -que considera que
Cristo tenía una naturaleza exclusivamente humana y, siendo
sólo hombre perfecto y no Dios, sus actos no tenían poder
salvífico, aunque sí eran un ejemplo sublime para la humanidad-. Este pueblo, dividido en ostrogodos y visigodos, invadirá el sur europeo, estableciéndose en Italia -saqueando Roma en el 410, ciudad que fue conquistada definitivamente por
los hérulos en el 476-, las Galias e Hispania. Incursionaron en
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la Península Ibérica en el 407, pero no fue hasta un siglo después cuando se establecieron de forma permanente. Leovigildo intentó de forma fallida la unificación territorial por medio de la fe arriana. Su hijo Recaredo se hizo católico y se
apoyó en la iglesia católica -y especialmente en los concilios
de Toledo-, para lograr la unidad tanto religiosa como política
en sus territorios.
En Occidente se producía una nueva síntesis cultural, romano-germánica, y varios pueblos -los francos y los carolingios-, intentaron, siglos después, recomponer el imperio romano occidental, en clave cristiana, para lo cual contaron con
la jerarquía de la iglesia, que seguía teniendo su máximo exponente en el papado de Roma y en los obispos locales.
El tiempo y la lejanía geográfica acentuaron las fracturas
culturales entre Oriente y Occidente. El papa Gelasio I, en el
494, escribió al emperador romano de Bizancio una interpretación auténtica del ya mencionado texto bíblico de San Mateo. La crisis iconoclasta del s. IX exacerbó la desafección
entre ambos territorios, hasta que, finalmente, se produjo la
definitiva separación en el año 1054, por motivos honoríficoprotocolarios, de disciplina eclesiástica, de interpretaciones
trinitarias y pneumatológicas y, en definitiva, por la diferente
trayectoria político-cultural que habían tenido ambos territorios. Desde entonces, la iglesia católica romana, con centro
neurálgico en Roma, estará implantada en Occidente, mientras que la iglesia ortodoxa estará en Oriente gobernada por
diversos patriarcas, teniendo el de Constantinopla un primado honorífico.
Mientras tanto, los musulmanes competían con los cristianos por el dominio del Mediterráneo. Los discípulos de Mohammed -Mahoma-, en el 718, tan sólo un siglo después de
la Égira, lograron un vasto imperio que incluía España. Pero
pronto los hispano-romanos iniciaron una reconquista territorial y religiosa, de la que nacerían los reinos medievales y reduciría la presencia del Islam al sur peninsular.
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Entre los cristianos, Pipino el Breve tuvo el mismo afán expansionista y evangelizador en Centroeuropa. Donó en el año
756 territorios al papa Esteban II, dando lugar al nacimiento
del Estado Pontificio, que evolucionó en los Estados Pontificios y se transformó en el Estado de la Ciudad del Vaticano,
según acuerdos del Pacto de Letrán de 1929, revisados en
1985. Hasta entonces el papa había sido un líder espiritual,
pero desde el 756 adquirió un poderío temporal que llevaba
anejo una administración curial, unos súbditos, una organización recaudatoria de impuestos, un ejército, moneda propia, alianzas y guerras con otros territorios soberanos. Encontramos situaciones curiosas, como que los enemigos territoriales del papa son, a la par, sus súbditos espirituales. En
contrapartida, Pipino -y luego su hijo Carlos, que tomará el
nombre de Carlomagno-, fue coronado por el papa como emperador cristiano (rector Ecclesie), con el encargo de proteger la iglesia de sus enemigos.
El hierocratismo de la sociedad del medievo bascula entre
el teocentrismo y el feudalismo. Las castas estamentales y las
relaciones de vasallaje regulan los roles sociales: los monjes
se cultivan intelectualmente y rezan, los siervos cultivan la tierra y trabajan en gremios y, finalmente, los nobles cultivan las
relaciones cortesanas y guerrean. El siglo X -el llamado siglo
de hierro-, inicia en la iglesia católica una crisis que se acentuará progresivamente, aunque de forma intermitente. El papado, en decadencia moral y sin prestigio social, no podrá
impedir ni la secesión religiosa de los bizantinos ni las intromisiones del Emperador.
Posteriormente nacieron las Universidades (Bolonia, 1088)
-con las 4 únicas Facultades que hubo en esa época (teología, cánones, leyes y medicina y las propedéuticas de artes
y filosofía)-, las Órdenes mendicantes y la Inquisición (ambas
en el siglo XIII). Destacan Tomás de Aquino con la Suma Teológica, Irnerio -quien a través de su comentario al Corpus
Iuris Civilis reorganizó los estudios legistas-, y Graciano, cu175
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ya Concordiam discordantium canonum hizo lo propio en el
derecho canónico. La iglesia católica romana tendrá el monopolio educativo desde el nacimiento de los Estudios Generales hasta finales del siglo XIX.
Las tensiones entre los reyes, nobles, emperadores, obispos y papas se sucedieron durante la Edad Media. Un conflicto que se prolongó en el tiempo y concluyó con el Concordato de Worms (1122) fue la llamada “querella de las investiduras laicas”. Este conflicto tuvo que ver con la provisión
de los oficios eclesiásticos, los cuales tenían anejos pingües
beneficios y el dominio sobre territorios. El emperador y los
reyes querían intervenir en la toma de decisiones que afectaba a la dimensión temporal de la designación de los candidatos a ocupar estas dignidades eclesiásticas. La provisión
de cargos en la iglesia, además, dio lugar a varios abusos,
como el nicolaísmo, la simonía y el nepotismo.
También hubo conflictos personales, especialmente entre
los papas y los emperadores. Así, Gregorio VII -frente a Enrique IV-, redactó el Dictatus Papae, cuyas proposiciones 12 y
27 permitían al papado deponer reyes y liberar del juramento de fidelidad a los súbditos de un monarca depuesto. La
cuestión de la potestas indirecta in temporalibus de la iglesia
enfrentó a Inocencio IV y a Federico II. Según esta doctrina,
la iglesia podía juzgar las decisiones políticas atendiendo a
las implicaciones intrínsecamente morales que éstas conllevan. Y el tercer gran conflicto, al final de la Edad Media, lo
protagonizó el papa Bonifacio VIII al promulgar la Bula Unam
Sanctam (1302), según la cual el poder espiritual origina, instituye, somete y juzga sub ratione peccati la espada temporal: Dios ha concedido el poder a la iglesia y ésta, como mediadora, lo otorga a la autoridad temporal -la cual recibiría su
poder no directamente de Dios, sino de la iglesia-.
La nueva crisis eclesial del siglo XIV -traslado de la Santa
Sede a Avignon y cisma de Occidente-, iniciará un imparable
cambio de rumbo pasando del teocentrismo al antropocen176
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trismo. En la Edad Moderna se impone el derecho y el poder
de los reyes absolutistas, se seculariza progresivamente la
política, el renacimiento mira hacia la tradición greco-romana
y aparece el Estado moderno que ideó Marsilio de Padua en
su Defensor Pacis, cuestionando el dualismo cristiano al hacer depender la iglesia del Estado. Su doctrina y el nominalismo voluntarista de Ockham -libertad como independencia
y no como libre albedrío-, serán precedentes de Lutero.
En los siglos XV y XVI el cristianismo occidental se reformó
principalmente con Calvino y Lutero, los cuales propugnaban
una iglesia mucho más espiritual y menos jerarquizada y juridificada. Lutero fundamentó su doctrina en el solus Christus,
sola gratia, sola Scriptura, sola ﬁdes y exteriorizó su rechazo
jerárquico quemando la Bula papal de su excomunión y su
rechazo jurídico quemando el Corpus Iuris canonici. Los monarcas centroeuropeos apoyaron activamente el protestantismo y reclamaron un mayor protagonismo eclesial, primero
asumiendo las materias llamadas mixtas que se consideraban comunes a lo espiritual-temporal y luego posicionándose en las jefaturas de las propias iglesias locales. En los países del norte y centro de Europa los reyes serán cabezas o
gobernadores de sus iglesias nacionales, los ministros de culto serán funcionarios y la iglesia pasará a ser un organismo
administrativo más dentro del Estado, el cual asumirá algunos sacramentos, secularizando su significado. Las guerras
religiosas que asolaron Europa en el siglo XVI concluyeron
primero con la Paz de Augsburgo (1555) y más tarde con la
de Westfalia (1648), que establecieron el principio cuius regius, eius religio, por el que los súbditos de cada Estado tendrían la religión que profesase su monarca. El norte europeo
quedó protestante y el sur de Europa siguió siendo católico.
Los monarcas católicos del sur de Europa, sin romper con
Roma, pretendieron haber recibido de Dios como derecho
propio -y no como concesión papal-, los llamados iura maiestatica circa sacra que se concretaron, en España, en las re177
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galías. La razón de Estado se convirtió en un nuevo principio
político, en el que el bienestar del Estado coincidía con la voluntad absoluta del monarca.
Las nuevas doctrinas filosóficas del siglo XVIII (racionalismo, pragmatismo, empirismo, materialismo, idealismo y universalismo) propugnaron la libertad religiosa frente a los excesos absolutistas de monarcas y papas. En el siglo de las
Luces aparecieron, como formulaciones filosóficas alternativas al teísmo cristiano, el deísmo y el ateísmo. El deísmo triunfará en la Revolución francesa -el culto al Ser Supremo- y en
la independencia de los EEUU -por las doctrinas unitaristas
de Jefferson-. El ateísmo de Estado lo hará en la Revolución
rusa que estatalizó el marxismo en países de la órbita comunista, persiguiendo o tolerando, en mayor o menor medida,
las manifestaciones religiosas. El ejemplo más extremo fue
Albania, cuya Constitución de 1976 no reconocía religión alguna y fomentaba el ateísmo para implantar el materialismo
científico entre su población.
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A finales del siglo XVIII se redactaron en Francia y en USA
las primeras Declaraciones de derechos y libertades, con dos
planteamientos muy diversos entre sí, tanto de “religión civil”
como de separación iglesia-Estado. En la independencia de
los EEUU y en la legislación de la materia religiosa, los cristianos de diferentes denominaciones -que habían huido de la
persecución religiosa europea-, desempeñaron un papel relevante. Con el precedente del Bill of Rights inglés (1689), en
la Declaración de Virginia (1776) y en sus dos primeras Enmiendas (1791), el Estado norteamericano se declaraba incompetente en materia religiosa, pero a la vez garantizaba
desde su neutralidad la libertad religiosa como principio y motor de la sociedad (“el Congreso no aprobará ley alguna que
establezca una religión como oficial ni prohibirá el ejercicio
de las mismas”).
La Declaración del hombre y del Ciudadano (1789) se elaboró durante el período revolucionario francés. Las doctrinas
de Voltaire, Rousseau y Robespierre propiciarán, años después, las fiestas cívicas del culto a la Diosa Razón y al Ser
Supremo. En la Declaración se añadieron a los derechos naturales del ser humano los propios de la ciudadanía. En concreto, el texto hace derivar la libertad religiosa de la libertad
de opinión y sienta las bases de una laicidad paradigmática
que privatiza la religión y deja la esfera pública a los valores
cívicos comunes. La laicidad, como componente esencial del
republicanismo francés, se desarrollará en la Ley de separación de 1905 y en la reciente Ley de aplicación de la laicidad
del 2004.
La Ilustración -en sus vertientes secular y cristiana-, y los
librepensadores influirán en el liberalismo de los siglos XIXXX. En estos siglos se separan la política y la religión, se postula un aconfesionalismo estatal, se tutela la tolerancia y luego la libertad religiosa y se retiran los privilegios a las religiones para otorgarles el estatuto de meras asociaciones sometidas a la legislación común y al control estatal mediante su
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inscripción en un Registro especial. El Derecho se codificó y
el Estado se constitucionalizó adquiriendo la fisonomía que
hoy día nos resulta familiar: Estado de Derecho, democracia,
división e independencia de poderes, soberanía popular, sufragio universal, principio de legalidad y declaración de derechos.
El siglo XX resulta decepcionante y apasionante a la vez.
Guerras fratricidas y mundiales, revoluciones sociales y culturales y el nacimiento de la Unión Europea y de organismos
internacionales y supranacionales. La ONU elaboró en 1948,
poco después de haber concluido la II Guerra Mundial, la Declaración de Derechos Humanos, resolución ésta desprovista de efectos jurídicos inmediatos -aunque algunos la consideran integrante del Derecho internacional consuetudinario
porque su incumplimiento acciona la tutela judicial-, pero que
vincularía a los países que suscribieron posteriormente los
dos Pactos de 1966. El art. 18 de dicha Declaración afirma
que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad
de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza,
la práctica, el culto y la observancia”.
El reconocimiento del “derecho al cambio de religión” motivó que, en la votación de la Declaración, Arabia Saudí se
abstuviera y que Pakistán e Irak formulasen reservas. Por la
presión de los países musulmanes, el posterior Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos no incluyó este derecho en su art. 18. La Organización de la Conferencia Islámica aprobó en 1990 una alternativa Declaración de El Cairo
sobre Derechos Humanos en el Islam, con valores provenientes de la sharia y el Consejo de la Liga de Estados Árabes aprobó una Declaración sobre derechos humanos en
1994. De igual manera, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Unidad Africana han elabo180
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rado Convenios y Declaraciones en materia de derechos humanos que incluyen los religiosos.
El Comité de Derechos humanos de la OACDH, encargado de supervisar la aplicación por los Estados del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, interpretó el art.
18 de dicho Pacto -que difiere, como ya he indicado, de su
antecedente, el art. 18 de la DUDH-, indicando que “protege
las convicciones teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o convicción. Los términos
convicción o religión deben ser interpretados en sentido amplio. El artículo 18 no está limitado, en su aplicación, a las religiones tradicionales”.
La reflexión sobre los derechos sectoriales ha fructificado
en nuevas Cartas que defienden y promueven derechos de
colectivos (del niño, de los pueblos originarios, del consumidor…), que incluyen derechos o prohibiciones relacionados
con nuestra materia (mutilación genital femenina, prostitución
sagrada, matrimonios forzados y concertados). Entre la reciente normativa destacan las Declaraciones de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (1981)
y sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas (1992) y la
Declaración de principios sobre la tolerancia de la UNESCO
(1995). En nuestro entorno, la Carta Europea de Derechos humanos (2000).
El Preámbulo del Tratado de Lisboa de la UE (2009) evoca
la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, pero no
incorporó -como habían solicitado bastantes países-, un reconocimiento explícito a las raíces cristianas de Europa. Su art. 17
-dando a entender que hay muchas formas legítimas de abordar las relaciones de los Estados con los fenómenos religiosos
y de conciencia-, establece que la UE respeta sin prejuicios el
estatuto que cada Estado miembro, en virtud de su derecho
interno, haya dado a sus respectivas iglesias, asociaciones o
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comunidades religiosas y a las organizaciones filosóficas y no
confesionales. Efectivamente, la UE es un puzle en el que los
Estados tratan estos fenómenos en función de sus tradiciones
y experiencias históricas, pero también tienen en cuenta el contexto sociológico actual. Hoy día subsisten unos pocos países
con iglesias de Estado, confesionales o pseudoconfesionales
(Dinamarca, Inglaterra, Grecia, Malta) y la mayoría de los países europeos son aconfesionales, aunque con formas diversas de entender su laicidad, según la mayor o menor cooperación estatal con las confesiones religiosas.
Entre las denominaciones cristianas es interesante destacar la evolución del catolicismo. La iglesia católica romana
mantuvo los mismos posicionamientos doctrinales desde el
siglo XII hasta mediados del siglo XX en lo que atañe a su relación con los Estados y a la libertad religiosa: defendía el
confesionalismo estatal y rechazaba la libertad religiosa, alegando los derechos de la verdad que la iglesia encarnaba
como sociedad perfecta que era. En el Decreto Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II (1965) la iglesia asumió que
las personas deben actuar moralmente conforme a sus conciencias personales y sin recibir coacciones externas y también asumió la libertad religiosa, la cual debe ser reconocida
y tutelada por el poder civil. Algunos tradicionalistas católicos que no aceptaron este cambio dogmático rompieron cismáticamente con la iglesia (Lefebvre).
La nueva doctrina eclesial en materia religiosa obligó a
Franco a modificar el art. 6 del Fuero de los Españoles y a
promulgar una Ley de libertad religiosa en 1967 para que su
legislación siguiese fundándose en la de la iglesia católica, tal
como rezaba la Ley de Principios del Movimiento Nacional
(1958), según la cual la nación española acata la ley de Dios
formulada por la iglesia católica, cuya doctrina es inseparable de la conciencia nacional española e inspira sus leyes.
Nuestra Constitución vigente, con sus limitaciones, logró
superar los posicionamientos enconados en materia religiosa
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que habían venido sucediéndose en la España del siglo XX:
el art. 26 de la Constitución de la II República y la legislación
franquista ya mencionada, que tuvo el beneplácito eclesial en
el Concordato de 1953. El artículo 16 de la CE -encuadrado
en la sección de los derechos fundamentales y las libertades
públicas-, garantiza “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en
sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento
del orden público protegido por la Ley”, a la vez que, declarándose laica -“ninguna confesión tendrá carácter estatal-”,
obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y a mantener “las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y
las demás confesiones”.
La laicidad bascula en dos pivotes: la neutralidad estatal
(imparcialidad no valorativa del Estado, que no significa indiferencia ante lo religioso) y la separación entre el poder público y las confesiones para que el Estado pueda garantizar
el ejercicio de los derechos desde la igualdad, para que las
confesiones no se conviertan de facto en entidades públicas
con fines equiparados a los del Estado y para que religiones
y convicciones sigan actuando libremente en su ubi competencial, que es la sociedad misma.
El Tribunal Constitucional se refiere a la laicidad positiva,
que significa separación y no confusión entre los sujetos, actividades y fines religiosos y públicos (STC 46/2001), a la par
que neutralidad ideológica y religiosa del Estado (STC
340/1993), pero también una actitud positiva de los poderes
públicos que se materializa en la colaboración con las confesiones -y, por ende, con los fenómenos de conciencia-, empezando por la iglesia católica, a la que menciona expresamente la CE. Finalmente, el TC también suple la ausencia de
la mención de la libertad de conciencia entendiendo que está implícita en este art. 16 CE.
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Inmediatamente después de haber entrado en vigor la
Constitución de 1978 el Estado español firmó 4 Acuerdos con
la Santa Sede (1979) -sobre asuntos jurídicos, económicos,
de materias educativa y cultural y de índole militar-, que se
asemejan a tratados internacionales. Algunas instancias políticas y sociales cuestionan en la actualidad su oportunidad
y abogan por la derogación y el establecimiento de nuevas
formas de colaboración consensuadas -nuevos Acuerdos internacionales o Acuerdos de Derecho público interno-, más
acordes con la evolución de la sociedad española de los últimos decenios, garantizando con mayor efectividad los valores constitucionales y los principios informadores del derecho eclesiástico.
Una Ley Orgánica desarrolló el art. 16 CE en lo que se refiere a la libertad religiosa. La LO 7/1980, de 5 de julio, es minimalista. Hoy existe casi unanimidad al considerarla superada por el pluralismo religioso de la sociedad actual, el cual
exige cambios legislativos que reflejen los nuevos paradigmas sociales. Cuestión diversa es conseguir un nuevo marco
normativo que satisfaga a todas las partes, tarea nada fácil y
que probablemente explique la ausencia de voluntad política
real en modificar la LOLR.
Grupos parlamentarios de izquierdas presentaron propuestas de resolución sobre la financiación de las confesiones religiosas o sobre la regulación de la objeción de conciencia fiscal. El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero
intentó, sin éxito, sustituir la actual Ley Orgánica de libertad
religiosa por una Ley Orgánica de libertad de conciencia y
religiosa que, finalmente, se pospuso sine die por la transversalidad y complejidad ya mencionada. El actual gobierno
del PP mantiene el status quo recibido y no se plantea modificar la LOLR. La situación actual beneficia a la iglesia católica, mientras que tanto la mayor parte de las confesiones religiosas como las organizaciones ateas y laicas defienden la
necesidad de modificar una LOLR que consideran obsoleta e
184
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inoperante, a la par que se sienten discriminados en el modus
operandi actual.
El art. 7 de la LOLR establece que el Estado, “teniendo en
cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de
cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número
de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España”. El
novedoso concepto de notorio arraigo estuvo pensado inicialmente para religiones que habían tenido presencia histórica en España -judíos, musulmanes y protestantes, a los que
se les otorgó dicho arraigo en 1989-, pero luego se extendió
a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
(mormones) en el 2003, a los Testigos cristianos de Jehová
(2006), a la Federación de entidades budistas de España
(2007) -con voces discrepantes en la Comisión Asesora de libertad religiosa del Ministerio de Justicia-, y a la iglesia ortodoxa (2010).
Además de los Acuerdos con la iglesia católica, ya mencionados, el Estado, en fecha 10 de noviembre de 1992, firmó Acuerdos de cooperación con la Federación de las iglesias evangélicas (Ley 24/1992), con la Federación de las comunidades israelitas (Ley 25/1992) y con la Comisión islámica (Ley 26/1992), formada por UCIDE y FEERI. Estos Acuerdos regulan la asistencia religiosa en establecimientos
públicos, las peculiaridades alimentarias y festividades de judíos y musulmanes, los enterramientos y el reconocimiento
civil de los matrimonios confesionales.
Sigue habiendo un limbo jurídico para las instituciones de
conciencia, espirituales, ateas y humanistas. Están excluidas
de la LOLR, por cuanto su art. 3 deja “fuera del ámbito de
protección de las presentes leyes las relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos y la difusión de los valores humanísticos o espiritualistas y otros fines anejos a los religiosos” y, por tanto,
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no pueden inscribirse en el Registro de entidades religiosas.
Al no tener un marco normativo específico, deben inscribirse
en otros Registros públicos -de asociaciones, de fundaciones
o de entidades sin ánimo de lucro-.
A nivel nacional, la antigua Dirección general de asuntos
religiosos del Ministerio de Justicia y la actual Subdirección
general de relaciones con las confesiones -dependiente de
la Dirección general de cooperación jurídica internacional y
relaciones con las confesiones-, tiene competencias en materia eclesiasticista y en las relaciones con las religiones e,
implícitamente, con fenómenos de conciencia no religiosos. A
nivel autonómico, Catalunya creó una direcció general d’Afers Religiosos, que fue la encargada de redactar una Llei
dels centres de culte (Llei 16/2009) -cuya modificación prevista en un Proyecto de ley que estaba paralizado ha decaído ante la convocatoria de las nuevas elecciones autonómicas catalanas del 25 de noviembre-, y el Reglamento que la
desarrolló. La dirección general de Derechos Humanos del
País Vasco tramitó otra ley en términos parecidos.
Sin embargo, son los Ayuntamientos los que más han bregado en estos últimos años ante el nuevo panorama municipal -principalmente por la afluencia de nuevos vecinos de
procedencia religiosa islámica-, y que ha llevado a algunos
municipios a crear oficinas específicas, como la Oficina de
asuntos religiosos de la Concejalía de derechos civiles del
Ayuntamiento de Barcelona. Diversos organismos oficiales y
privados han editado Guías y Recursos para la gestión pública y municipal de la diversidad religiosa, entre los que destaca el trabajo elaborado por la referida direcció general d’Afers Religiosos, publicando varias Guías acerca de la pluralidad de opciones religiosas en el ámbito funerario, hospitalario, penitenciario, de cementerios y en los centros educativos.
Diversos organismos, instituciones, asociaciones y fundaciones -oficiales y privadas-, tienen como objetivo velar por la
libertad religiosa y las adecuadas relaciones del Estado con
186
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las religiones. La Fundación Pluralismo y Convivencia -entidad del sector público estatal, creada a propuesta del Ministerio de Justicia-, el Observatorio del pluralismo religioso en
España -creado a iniciativa del mismo Ministerio-, los múltiples másters y posgrados universitarios y Observatorios privados demuestran la vitalidad de los fenómenos de conciencia y religiosos en España.
Más de una cincuentena de Sentencias del TEDH y muchas sentencias de nuestros tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional resuelven conflictos de temática eclesiasticista. La presencia efectiva de la religiosidad en la sociedad
y en la conciencia de las personas sigue provocando necesidades y conflictos jurídicos que deben resolverse judicialmente, amparando y delimitando los derechos de ciudadanos y colectivos. Muchos de estos conflictos se originan por
la colisión entre la libertad religiosa y la ofensa a los sentimientos religiosos con la libertad de creación artística y la libertad de expresión y opinión. También se plantea, en términos jurídicos, el alcance y límite de la tutela judicial efectiva
por adeptos que consideren vulnerados sus derechos por la
praxis o por el derecho intraconfesional de las instituciones
religiosas o de conciencia a las que pertenecen.
La complejidad de la globalización actual, los problemas
geopolíticos polarizados, la interculturalidad, la inmigración y
las transformaciones confesionales están alterando lo que
hasta el presente parecía ser una práctica jurídica uniforme.
Las situaciones plurales y diversas de la actualidad requieren soluciones personalizadas, ad casum. Actualmente existen más de 30.000 grupos cristianos en todo el mundo, las
religiones orientales están en apogeo en Occidente, mientras
disminuye el número de adeptos de las iglesias cristianas tradicionales, emergen nuevas religiones y formas de espiritualidad sin adscripción institucional alguna y se consolida una
mentalidad laica que no por ello reniega de las tradiciones
culturales religiosas ni de la religiosidad popular.
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No es fácil posicionarse sobre la evolución de la laicidad
en Occidente ni sobre el papel que corresponderá a las confesiones religiosas como tales en el futuro. ¿Tendrán un renovado prestigio social, serán liderazgos en la acción social del
tercer y cuarto sector, se fusionarán con formas de espiritualismo, se aislarán en el dogmatismo tradicional, tendrán estructuras piramidales y jerárquicas u organizaciones horizontales y democráticas? En cualquier caso, el Derecho deberá
seguir estando presente en el futuro de las organizaciones de
conciencia y religiosas para garantizar unas relaciones de justicia y de respeto a los derechos humanos que deben existir
entre la institución y sus adeptos y entre la organización misma y la sociedad y el Estado.
Termino agradeciéndoles su interés y atención. En el diálogo que posteriormente tendremos podremos intercambiar
opiniones y profundizar en las líneas básicas que he intentado transmitirles y que, por haber tenido que ceñirme al formato y al tiempo establecidos, no he podido desarrollar en
esta intervención. Muchas gracias.
José Luis Llaquet
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EL PAPER DE LES CREENCES I ELS VALORS
EN LA COHESIÓ SOCIAL
Xavier Puigdollers
Director general d’Afers Religiosos
de la Generalitat de Catalunya
Advocat
Professor associat en Dret Civil a la Universitat
Abat Oliba-CEU
Barcelona, 17 d’abril de 2012
_________________

Senyor Bartolomé Masoliver coordinador del Grup Català
del Club de Roma, membres de la Junta del Grup Català, senyor José Luis Llaquet, organitzador del cicle sobre “Creences
i valors en el segle XXI”, senyores, senyors.
En primer lloc permetin que els agraeixi sincerament la deferència d’haver-me convidat a participar en aquest cicle de
conferències, així com les amables paraules de presentació
del doctor José Luis Llaquet, amarades de sentiments d’amistat envers la meva persona.
Dins del cicle que té per objecte analitzar les creences i
els valors d’avui, m’han precedit quatre il·lustres conferenciants que han abordat aquesta temàtica d’un mode multidisciplinar, des de l’antropologia, la filosofia, el dret i la teologia. Avui em pertoca a mi, com a director general d’Afers Religiosos del Govern de Catalunya, aprofundir en els elements
positius que aporten les creences i els valors a la cohesió social. Encara que sembli un joc de paraules, té tot el sentit
plantejar aquesta qüestió, perquè la societat està formada de
persones i els valors i les creences donen sentit a la vida i alhora esdevenen un punt de referència, el camí a seguir.
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D’altra banda, no voldria repetir conceptes que segurament els meus predecessors hauran desenvolupat amb més
claredat i potser amb més coneixement de causa des de les
diverses perspectives que abans he esmentat. Només em
permetré dur a terme unes puntualitzacions inicials que facilitaran la meva exposició posterior.
La persona és un ésser eminentment social, amb una capacitat d’interioritzar i expressar les seves conviccions. Té
consciència del seus actes i intel·ligència per discernir. També té capacitat d’abstracció i de transcendència. Al llarg de
la història s’han anat produint un conjunt d’esdeveniments,
descobriments i episodis diversos que han anat configurant
progressivament la societat en un marc geogràfic concret. Els
pobles i les persones que viuen en un lloc determinat tenen
una història diferent a les que viuen en un altre indret del món.
Aspectes culturals, històrics, lingüístics, climàtics, jurídics i
de molt altre tipus han anat construint el tarannà de les persones.
En conseqüència, la tradició d’un poble suposa un cúmul
de fets que incideixen en la forma de viure els seus habitants.
La gent es comporta, actua, es relaciona, vesteix o menja d’una manera determinada segons els costums del lloc on viu.
Formes que han evolucionat, però que en el seu substrat tenen un eix comú i s’han anat repetint al llarg dels segles. Sovint ens estranyem quan viatgem o entrem en contacte amb
persones que pertanyen a altres societats per la seva manera d’actuar o de comportar-se. No cal insistir en exemples que
tots tenim al cap. Però el que és indubtable és que la societat que aplega les persones d’una població determinada viu
uns valors que s’han anat construint al llarg de molts anys a
causa, com deia, d’uns esdeveniments i alhora d’una tradició, d’unes creences i d’una cultura. L’estructura social i política d’una societat, una nació o un estat respon a una realitat
històrica i jurídica que fa possible la convivència entre les persones.
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D’altra banda, un altre element a subratllar inicialment
és la constatació que la norma jurídica local, nacional o
internacional reconeix uns
drets a la persona que la permetin desenvolupar-se i créixer en harmonia. Se li reconeix explícitament el dret a la
pròpia personalitat, a la nacionalitat i, també, a la llibertat de creences. Així, doncs,
la llibertat de consciència, la
llibertat de culte i la llibertat
de creences són un dret fonamental de la persona, la
qual és lliure d’adoptar una creença o una altra, practicar-la
lliurement o no practicar-la.
Les creences religioses de cada persona poden respondre
en gran mesura als valors de la societat on viuen, però també, en aquells casos de persones nouvingudes, poden no
respondre-hi. Creences que es basen en la revelació d’un
missatge transcendent a la pròpia naturalesa humana i que
proposen un model de vida personal i d’interacció amb la societat.
Tot això no significa pas que la consciència social sigui invariable. Les societats estructuren els seus valors al llarg del
temps, segons les conviccions culturals de cada moment històric. En aquest punt m’agradaria introduir un altre concepte
que sovint explico als meus alumnes: la consciència jurídica
de la societat. La percepció de legalitat o de moralitat varia,
segons les circumstàncies de la societat i dels temps. El dret
penal, quan valora un acte delictiu, té en compte el principi
d’allò que “repugna la consciència jurídica”. És a dir, tot depèn del moment i de la percepció dels fets. D’alguna mane191
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ra, el món jurídic és el marc que estructura la societat i organitza els poders i la forma de regir-se. Marc jurídic que, com
hem assenyalat, protegeix els valors socials, les persones i la
diversitat religiosa.
En definitiva, el fet religiós ocupa un espai en la societat i
ajuda a formar els seus valors. Negar aquesta evidència no té
cap sentit, encara que es disfressi d’ideologia, d’humanisme
o de qualsevol cosmovisió. L’estat és aconfessional, però la
societat té uns valors determinats i les persones tenen unes
creences religioses.
Totes aquestes puntualitzacions inicials són perfectament
aplicables a la nostra experiència històrica, cultural i geogràfica. Catalunya ha anat construint la seva personalitat i la seva identitat mil·lenària al costat d’altres països europeus. Al
mateix temps ha bastit uns valors socials, polítics i religiosos
que han estructurat una forma de societat que reconeix la separació dels àmbits polítics, socials i personals. En altres societats aquesta separació de conceptes no és tan clara i moltes vegades es barregen, amb la qual cosa es produeixen interferències dels valors religioses en l’estructura de l’estat i
en la direcció política de la societat.
És clar que el nostre país, les nostres ciutats, els nostres
pobles, els nostres barris han canviat, de forma lenta però sistemàtica i encara més accelerada durant els darrers dotze
anys. Les poblacions han canviat. Celebren altres festes, vesteixen en alguns casos diferent, parlen i mengen de forma diferent. Potser de sobte ens adonem que l’arribada d’estrangers, amb diverses nacionalitats, cultures i religions, és un fet.
Ara som més i més diferents. El nostre país ha canviat i potser per aquest motiu hem de ser capaços de retrobar, entre
tots, allò que és essencial a casa nostra per poder acceptar
les diferències i incorporar-les al nostre patrimoni cultural. És
en aquest context que els valors i les creences poden ajudar
significativament.
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Els valors i les creences poden tenir una transcendència
cohesionadora; tot dependrà de com actuem i com plantegem els reptes que tenim com a societat. El diàleg, la comprensió i l’acceptació de la diferència poden significar, si actuem en la direcció correcta, una aportació decisiva a la convivència pacífica en el si de la nostra societat. Una convivència basada en el respecte a la dignitat de la persona. El respecte a la seva integritat física i a la seva llibertat espiritual i
a la possibilitat de desenvolupar de forma autònoma i lliure el
seu periple vital.
Tot partint, doncs, del respecte a la llibertat i a la diversitat
religiosa convé subratllar aquells principis bàsics que es donen en les principals tradicions religioses. Principis de respecte a la persona i a la societat. Totes les religions, d’una
manera o d’una altra, amb unes paraules o altres, ofereixen un
model de vida, unes indicacions per tractar les altres persones, relacionar-s’hi. Totes, amb unes paraules o altres, parteixen de l’anomenada regla d’or: “No facis a l’altre allò que no
vulguis que et facin”.
En la nostra tradició religiosa, catòlica, s’ha formulat a través
de diversos textos, com ara “Tracteu els altres tal com voleu
que ells us tractin” (Lluc 6, 31) o “El que no vulguis per a tu no
ho facis a ningú”. I d’aquí es desprèn l’extraordinari missatge,
que a mi personalment sempre m’ha encisat, del famós passatge de l’Evangeli de Mateu, 25, el judici final: “Veniu, beneïts
del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau
acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau
visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m. Llavors els justos
li respondran: Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et donàrem beure? ¿Quan et
vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et
vam vestir? ¿Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem
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a veure’t? Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu”.
Però potser molts cristians encara ignoren que es tracta
d’una “regla d’or”, d’ètica mínima, compartida i explícitament
expressada en les principals tradicions religioses. Em limitaré a reproduir alguns petits exemples: “No fereixis els altres
amb allò que et fa patir a tu” (Udana Varga 5, 18. Budisme),
“No facis als altres allò que, si t’ho fessin a tu, et causaria pena” (Mahabharata 5, 15,17. Hinduisme), “Veritablement Déu
ordena la justícia i fer el bé. Ningú de vosaltres és un creient
si no desitja per al seu germà el que desitgi per a si mateix”
(Alcorà 16:92. Islam), “El que no vulguis que et facin no ho facis tu als altres” (Confuci. Analecta, 15, 23. Confucianisme),
“El que per a tu és detestable no ho facis tu al proïsme.
Aquesta és la llei” (Talmud bab, Shabbat 31a. Judaisme), “No
desitgeu per als altres allò que no desitgeu per a vosaltres
mateixos” (Baha’u’llah: Kitab-i-Aqdas, 148. Fe Bahà’í). I encara hi ha més mostres de més tradicions religioses, però
tampoc pretenc ser exhaustiu. N’hi ha prou amb uns quants
exemples ben significatius.
Aquesta regla d’or, doncs, està escrita en les sagrades escriptures de les principals religions del món. També les tradicions religioses, cada cop més presents avui al nostre país,
fan seva aquesta regla d’or de tractar l’altre amb consideració i respecte, en especial els més desvalguts, desprotegits i
pobres. Perquè si bé és indubtable que la tradició religiosa
que ha configurat les nostres arrels, la catòlica, continua sent
molt majoritària, no podem ignorar la gran diversitat religiosa
que conviu en aquests moments a Catalunya. A grans trets,
avui la diversitat religiosa significa que a més dels 4,8 milions
de persones que es confessen catòlics, hi ha 380.000 musulmans, 170.000 ortodoxos, 125.000 protestants, 40.000 testimonis de Jehovà, 20.000 sikhs, 8.000 jueus, 8.000 de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, 5.000 bu-
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distes, 2.000 hinduistes, 1.400 de l’Església Adventista del
Setè Dia, 800 bahà’ís i 500 taoistes.
Pel que fa als centres de culte, al nostre país tenim 6.729
centres que pertanyen a l’Església Catòlica, 640 de les esglésies evangèliques, 219 de l’islam, 130 dels testimonis cristians de Jehovà, 61 del budisme, 47 de les esglésies ortodoxes, 32 de l’hinduisme, 22 de l’Església Adventista del Setè
Dia, 13 de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers
Dies, 11 de la fe Bahà’í, 7 del sikhisme, 4 del taoisme, 4 del
judaisme i 29 d’altres confessions.
Aquesta diversitat ens aporta una gran riquesa espiritual
com a país. Ara bé, tampoc podem deixar de reconèixer que,
potser per desconeixement, por o malfiança, aquesta varietat
pot provocar malestar en la forma d’expressió pública. És habitual llegir a la premsa notícies de rebuig veïnal en algunes
poblacions on s’ha sol·licitat l’obertura d’una mesquita o d’una església protestant, principalment. La repercussió mediàtica és superior en relació amb aquestes confessions concretes. Convé destacar que en la majoria dels casos l’oposició veïnal no es produeix per motius religiosos, encara que
es presenti superficialment d’aquesta manera. El refús es basa en motius culturals, en dificultats per acceptar formes diferents de vestir, de menjar i d’actuar en la vida quotidiana.
Por també a noves ètnies i nous costums que modifiquen la
percepció i la imatge general d’un barri o d’una població.
Hem de tenir en compte que les festes laborals, les celebracions familiars, els moments més transcendents de la vida personal i social tenen un component religiós o espiritual,
ja sigui per convicció, per necessitat o per tradició. El bateig,
el matrimoni o les exèquies fúnebres, moments cabdals en la
vida de la persona, se celebren d’acord amb la litúrgia religiosa pròpia del lloc de residència o s’adopten noves fórmules o litúrgies laiques, sovint difícils de desenvolupar per la
manca de precedents en el nostre imaginari col·lectiu.
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Tot això s’ha de considerar. Com també hauríem de valorar
que les persones que es desplacen cap altres indrets, bàsicament per necessitats econòmiques, per millorar la seva vida o bé per sobreviure, ho fan amb una càrrega vital i personal, una mena de currículum cultural o de vida que també es
trasllada. Així, si la incorporació de persones provinents d’altres països i cultures és significativa, com el nostre cas concret, l’impacte és molt superior. Perquè el desplaçament es
produeix per motius econòmics i no culturals. I el qui es trasllada pot tenir o no un interès especial a integrar-se en el lloc
que els acull. Integració que pot suposar, així ho poden percebre, una pèrdua de les seves arrels familiars, culturals i religioses. Són elements per a la reflexió també per a nosaltres,
la societat receptora, que tampoc té una intenció diàfana de
replantejar-se els costums i les tradicions i molt menys els
principis rectors de la societat. Elements complexos i difícils
de definir o, si més no, de dissenyar o planificar. Naturalment
aquesta interrelació no es planteja de forma freda en un despatx.
Tornant, però, al nus central de la meva reflexió, sense oblidar les diferents qüestions que van sorgint paral·lelament, el
sentiment de solidaritat amb els altres i especialment amb els
més febles i la necessitat de dur a terme una tasca social per
ajudar els col·lectius més desafavorits forma part, intrínsecament, de l’eix vertebrador de les tradicions religioses, de totes. Segurament coneixem o se’ns acut més fàcilment l’acció
que impulsen entitats d’inspiració o identitat catòlica, com Càritas. Però les altres confessions també posseeixen aquesta
sensibilitat social que les mou a actuar en camps, projectes i
realitats plurals i diverses. No hi ha dades concretes de l’aportació de cadascuna de les confessions religioses, normalment en forma de voluntariat. Tampoc existeix una visió
detallada de l’extraordinària feina que duen a terme els instituts o congregacions religioses catòliques, els bisbats a tra-
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vés de les delegacions de pastoral social i tantes i tantes entitats nascudes a redós del compromís cristià.
Però sí que és del tot cert que el voluntariat social que es
mou i actua a partir de les conviccions religioses és impressionant i majoritari en el nostre país. La setmana passada es
difonien les dades relatives a l’evolució del nombre de persones sense llar, a partir d’un recompte que periòdicament
es fa a la ciutat de Barcelona. La gran majoria de persones i
d’entitats que van participar en aquesta iniciativa, fonamental
per conèixer la realitat, eren d’inspiració catòlica.
Catalunya té una gran riquesa que no és natural, en forma
de petroli o altres energies o d’altres tipus. Sí que té, en canvi, un teixit social, on el voluntariat té un paper clau, que constitueix sens dubte un tresor, un bé preuat que hem de valorar
en el seu terme just. Un teixit en què les entitats mogudes per
conviccions religioses ocupen un lloc destacat, i que malden
incansablement per ajudar els altres amb gratuïtat i generositat. Algú s’imagina què passaria a casa nostra si de forma
sobtada totes aquestes entitats que s’insereixen en el que s’anomena en el Tercer Sector pleguessin? Ras i curt: tindríem
com a país un greu problema. Difícilment es podria suplir la
tasca modèlica que duen a terme en tants i tants camps socials.
L’aportació a la societat de tots aquests col·lectius –aquest
és el títol de la meva intervenció i és l’aspecte central que vull
destacar- és impressionant. Només per esmentar-ne un de
concret, diferent al de Càritas potser més conegut, els milers
de voluntaris que participen en el Voluntariat de Sant Joan de
Déu l’obra dels Germans de Sant Joan dediquen una part important de la seva vida a ajudar els altres. Històricament, els
ordes religiosos van ser creats per viure d’una forma determinada, d’acord amb la radicalitat evangèlica, en oposició
moltes vegades a la forma de vida de la seva societat. Renuncien a l’opulència, s’aparten del ritme social i s’apleguen
per viure d’una forma concreta a favor dels pobres i necessi197
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tats. Posem com a exemple la figura de Sant Francesc d’Assís que crea un nou estil de vida, des de la pobresa, i predica l’amor a la natura i a les persones necessitades.
No endebades, el proppassat divendres es va presentar a
la Ciutat del Vaticà el llibre “El Sant Pare i els voluntaris europeus” i en el decurs de l’acte la responsable de la Comissió
Europea per als temes del voluntariat va recordar que prop
del vint per cent de la població europea es dedica a activitats
relacionades amb el voluntariat. La nota divulgativa de l’acte
recull unes frases molt escaients amb el que els estic explicant, pronunciades per Benet XVI en el congrés dedicat al
voluntariat el mes de novembre: “El voluntariat com a servei
de caritat, deia Benet XVI, ha passat a ser un element universalment reconegut en la cultura moderna. Els seus orígens se
situen en l’interès cristià per salvaguardar, sense discriminació, la dignitat de la persona creada a imatge i semblança de
Déu. Si aquestes arrels espirituals es neguen o s’amaguen i
el criteri de la nostra col·laboració passa a ser purament utilitari, la característica del servei que presteu corre el perill de
perdre’s, en perjudici de la societat sencera”.
No cal dir que si la feina desinteressada que duu a terme
el voluntariat és d’enorme transcendència per a la societat,
encara té més relleu en els temps de crisi que malauradament estem vivint els darrers anys. No és cap casualitat que
periòdicament els mitjans de comunicació es facin ressò de
l’activitat que duen a terme les entitats de caire social, que
han vist com es multiplicaven les persones que demanen tot
tipus d’ajut, des de menjar fins a un lloc on viure. I que veuen
amb impotència que cada cop hi ha més i més famílies que
cap dels seus membres pot treballar.
Aquest cap de setmana Tarragona acull unes jornades organitzades per Justícia i Pau titulada, justament, “L’aportació
social i ètica de les religions en temps de crisi”. En la convocatòria de la jornada, Justícia i Pau formula unes reflexions
molt interessants que faig meves i que els voldria llegir: “La
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greu crisi econòmica que patim ens està mostrant la importància de les confessions i comunitats religioses en la nostra
societat, gràcies a la seva enorme tasca solidària, el seu paper en la creació i promoció de valors i principis ètics, en la
seva capacitat de judici crític, en la construcció d’alternatives
i, en deﬁnitiva, la seva contribució a la convivència i la cohesió social. Amb aquestes jornades volem reﬂexionar, posar en
valor i donar a conèixer aquesta tasca, no sempre prou coneguda ni valorada, així com veure com poden col·laborar millor les confessions religioses entre elles, amb les administracions públiques i amb la resta d’agents socials per tal de superar la crisi i avançar cap a una societat més justa i fraternal”. En aquestes jornades no només participen experts, responsables de les entitats cristianes més significatives de
l’àmbit social i els bisbes encarregats, sinó que també hi prendran part altres responsables de les esglésies evangèliques.
En aquest marc, hem de remarcar la importància dels líders religiosos i la interpretació que es faci del missatge que
difonen. El nostre país té clares mostres de la important intervenció de diversos personatges que han marcat la història.
Permetin que posi un altre exemple, el de l’abat Oliba, que
dóna nom a la universitat on imparteixo classes, figura cabdal
en l’Edat Mitjana i autèntic forjador de la Catalunya naixent.
Renovador, impulsor i fundador de monestirs que van cohesionar la societat del moment. Creador de les Assembles de
Pau i Treva, que suposaven una forma de diàleg i de protecció al poble enfront de la noblesa en els inicis del feudalisme.
La protecció en l’espai sagrat, autèntica cobertura en favor
del feble que s’hi acollien davant la impossibilitat de trobar un
altre tipus de defensa en una societat que no reconeixia els
drets bàsics de les persones, tal i com avui els concebem.
I, amb la inspiració que ens aporta la insigne figura de l’abat Oliba, és bàsic que l’orientació religiosa, cadascú la que
voluntàriament creu com a més adient, es faci d’acord amb el
context cultural del país. La societat, els costums familiars,
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les tradicions, el dret, tal com hem explicat, evoluciona d’una
forma harmònica. El missatge religiós que històricament ha
vertebrat l’evolució del nostre poble i ha inspirat la creació
dels costums i de les tradicions no pot menystenir-se o deixarse radicalment de banda.
Avui, en la nostra societat occidental, s’accepta sense problemes la separació de poders i sensibilitats entre les esferes
religioses o civils. És l’actualització de la vella frase dels evangelis, que va pronunciar el mateix Jesucrist: “Doneu a Déu el
que és de Déu i al Cèsar el que és del Cèsar”. S’entén, es
respecta i s’assumeix la diferència i la separació àmbit religiós-àmbit civil. La base està en el respecte a la dignitat de
la persona i als seus drets individuals.
El problema pot sorgir i sorgeix quan una interpretació radical del missatge religiós vol influir directament en la societat, tot imposant unes normes de conducta contràries a les
habituals del lloc. Quan un integrisme religiós vol dirigir la societat sota els designis dels líders religiosos, d’una o d’unes
determinades tendències, i no pas pels escollits democràticament pel poble. Aquesta situació és provocada, habitualment, però no sempre, per líders religiosos que acompanyen
persones nouvingudes i que, sense la formació adequada o
inspirant-se en interpretacions discutibles, transmeten uns valors i unes formes de viure allunyats de les nostres tradicions
i formes de concebre la societat.
Aquest radicalisme pot provocar esquerdes en la convivència social, mitjançant la introducció de formes de violència a les persones, imposicions en les formes de vestir contra la voluntat de les persones i fins i tot pot conduir a formes
condemnables de terrorisme contra la pau i l’estructura social i política. No entraré ara en aquest aspecte, atès que la
intervenció se centra en els valors religiosos que contribueixen decisivament a la cohesió social i no en els factors que
trenquen la cohesió social. Però ho he volgut esmentar, encara que sigui de passada, perquè estic fermament conven200
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çut que les religions aporten uns valors positius de cara a la
persona i a la societat i, consegüentment, tot allò que suposa
violència o terrorisme s’escapa de l’esfera de la religió i s’endinsa clarament en el terreny de la delinqüència, la qual cosa ens porta a tractar-lo des d’aquesta òptica.
Hem de rebutjar amb contundència el tractament del terrorisme des del prisma del fet religiós i enfocar-lo des del
punt de vista de la seguretat. Deixem-ho clar una vegada
més: el missatge religiós ha de portar valors de convivència i
de pau. Si no ho fa, si no aporta aquests valors, el missatge
no és religiós.
Per anar acabant m’agradaria apuntar un altre concepte
molt preuat, l’autèntic significat de la paraula pau. Quan diem
aquesta paraula l’associem a viure amb tranquil·litat i harmonia, els habitants d’un lloc i en general tots els pobles. Però el
concepte de pau no s’assoleix ni amb la guerra ni amb els diners. Si no entenem el veritable significat de la paraula pau no
podem entendre el seu significat. En realitat la pau és una forma de viure i d’entendre la convivència.
Fem un exercici d’entendre el concepte a partir de les lletres que componen la paraula. Tres lletres: la lletra p, la lletra
a i la lletra u. La p vol dir perdó, la capacitat que s’ha de tenir
envers aquella persona que t’ha ofès o t’ha molestat. La a ve
de l’amor, la capacitat que s’ha de tenir per rebre i acollir l’altre, fins i tot el desconegut i que té altres formes de viure. També procedeix de l’alegria, la capacitat necessària per afrontar
els moments difícils de la vida que se’ns van presentant al
llarg del nostre camí. I la u ve d’unitat, la forma o el mode al
qual aspirem si volem viure tranquils tots plegats. També pot
venir, si es permet una falta d’ortografia, d’humilitat, la capacitat que hem de tenir per cedir davant de situacions de prepotència.
Així, doncs, la persona o el poble que sap perdonar, que té
capacitat per estimar i sap trobar l’alegria en les coses i que
vol la unitat de tots i sap ser humil, aconsegueix posseir la
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PAU. És clarament una forma de viure i d’entendre les relacions humanes i entre els pobles. Des d’aquesta perspectiva
de diàleg amb els altres i de desig d’estimació, els valors i els
principis religiosos fan una gran contribució. Voldria, per acabar, citar una antiga pregària mil·lenària d’un sant que va viure al final del primer mil·lenni i que ja he esmentat abans, Sant
Francesc d’Assís:
“Feu de mi Senyor un instrument de la vostra Pau,
que on hi hagi odi hi posi amor, on hi hagi guerra hi posi pau, on hi hagi desesperació hi posi consol”.
Amb aquesta voluntat de diàleg, de pau i de concòrdia que
els he intentat transmetre els vull agrair la paciència amb què
m’han escoltat.
Moltes gràcies.

202

Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 203

CAP A ON VA LA RELIGIÓ?
Agustí Pàniker
Director de l’editorial Kairós
Professor en el “màster d’història de les religions”
de la UAB-UB
Barcelona, 15 de maig de 2012
_________________

Bona tarda. Per a mi és un plaer estar aquí amb els amics
del Club de Roma i en un lloc tan emblemàtic com el Círculo
Ecuestre. Agraeixo molt a José Luis Llaquet la presentació
que ha fet de mi i també haver-me invitat a estar aquí per tancar aquest cicle.
No sé si parlaré gaire de la meva experiència, com semblava suggerir en José Luis. Tinc preparat un discurs de caire més “sociològic” –com ja diu el títol de la xerrada: “Cap a
on va la religió?”–, però sempre improviso una mica i potser
sortiran aspectes més experiencials.
Abans de començar, parlàvem informalment amb en Josep Martín sobre el títol. Realment, la interrogació no és molt
encertada. Segurament no és la més apropiada perquè la religió no és cap “cosa” que vagi a algun lloc. Inclús tinc els
meus dubtes sobre el mateix concepte “religió”. En els llibres
que he escrit sovint qüestiono i interrogo aquest concepte.
Què és la religió? Si tothom es fa la pregunta veurà que és difícil de respondre i estic convençut que les 30 persones que
estem aquí cadascú tindrà una idea diferent del que és la religió.
En qualsevol cas –i sense intentar deconstruir aquest concepte–, seria molt més correcte preguntar-se: cap a on van
les religions? En plural, perquè sembla que n’hi ha moltes de
religions. O, en tot cas, hauríem de dir: cap a on va tal o qual
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Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 204

religió? (cap a on va l’islam? cap a on va el cristianisme? cap
a on va el xintoisme? etcètera). Les transformacions i desenvolupaments de les religions són diferents; no van totes sincronitzadament cap a un lloc en concret. Per tant, la pregunta –encara que és interessant a nivell retòric– filosòficament i
intel·lectualment és qüestionable. Tampoc és igual cap a on
va l’islam de Malàisia que l’islam de Badalona; ni tampoc és
el mateix cap a on va el cristianisme d’Alemanya o el cristianisme que es practica a les Filipines. La tendència a generalitzar, sobretot amb les grans religions (en termes de “islam”,
“cristianisme”, etcètera) és una mica equivoc. Com a mínim
és important matisar i portar a la superfície aquest punt. Dit això, en favor de la comprensió i la divulgació, és a dir, per motius didàctics, en una xerrada breu i informal com aquesta,
crec que és lícit mantenir el títol i intentar generalitzar una mica, però sense oblidar aquesta matisació inicial que m’ha deixat entreveure en Josep Martín.
També té sentit parlar en singular (cap a on va la religió?)
perquè, entre altres coses, la religió –o el que anomenem religió o el que cadascú pensa que és la religió–, resulta que és
un fenomen d’una resiliència, una durabilitat i perdurabilitat,
com a mínim, sorprenent.
Encara que, com tot fenomen històric, les religions es modifiquen, alhora, algunes característiques de les religions poden resistir el canvi per molts segles. Per exemple, la fonètica es modifica d’una forma rapidíssima. Avui en dia no podríem entendre a un català o a un castellà del segle XVI. En
canvi, hi ha símbols religiosos, textos religiosos, mites religiosos o rituals religiosos que s’han mantingut raonablement estables durant milers d’anys. Això és un fenomen ben particular. La tecnologia es desenvolupa a una velocitat espectacular, els sistemes polítics canvien constantment; però, al contrari, sembla que la religió és una força que al mateix temps
que es transforma i es modifica –com, insisteixo, no pot ser
d’una altra manera perquè és un fenomen humà– té una gran
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resiliència i una extraordinària capacitat d’aguant. Fa un segle, i inclús unes poques dècades, encara hi havia qui vaticinava la mort de Déu i la fi de les religions. Si obrim els diaris
o mirem els telenotícies, la religió avui en dia continua estant
en primer pla. La religió continua essent un fenomen molt present a les nostres societats (i no parlaré en aquesta xerrada
només d’Occident perquè intentaré donar una visió més cosmopolita de les religions en el món i dels fenòmens religiosos
en general.)
Contínuament apareixen milers de nous moviments religiosos. Només en els últims segles han aparegut com 30.000 o
40.000 nous moviments. Per tant, no és una cosa que estigui
de capa caiguda sinó que mostra una creativitat, una fertilitat
i una fecunditat espectaculars. De la majoria d’aquests moviments no n’hem ni sentit a parlar en aquestes latituds, però
constantment es creen forces híbrides, es creen formes rigoristes i radicals, es creen noves sectes a partir de matrius tradicionals, etcètera. I com deia, al mateix temps que es dóna
aquesta creativitat i innovació, és impressionant la capacitat
que tenen aquestes tradicions de mantenir-se, de fer perdurar textos, creences, rituals, pràctiques, símbols de molta antiguitat. Per tant, sospito que podríem concloure que som homo symbolicus i homo religiosos, a més de loquens, faber i –
diuen que– sapiens. La capacitat de simbolitzar i de recerca
espiritual semblen gairebé innates, connaturals a l’ésser humà. Recordem que les primeres manifestacions humanes on
els antropòlegs detecten signes de religiositat (certs enterraments dels neandertals, que són clarament rituals) poden tenir 100.000 anys d’antiguitat.
Per tant, no és que avui dia siguem menys religiosos, és
que som diferentment religiosos. Aquest matís és important
que el tinguem en compte. Inclús gent que es considera poc
religiosa, no creient, no practicant i fins i tot obertament contrària, si furga un xic, es trobarà que continua tenint formes
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de relligar-se, de ritualitzar mites i formes simbòliques molt
properes al que sociòlegs i antropòlegs anomenen “religions”.
Aquesta petita digressió serveix per introduir una mica la
pregunta inicial: cap a on va la religió? Hi ha molts aspectes
que es podríem esmentar, però jo he triat set que em semblen destacables i tenen relació amb aquests nous contextos
de perdurància i transformació. A partir dels meus viatges i la
meva experiència, del que he llegit, conec i entenc del fenomen religiós, he triat set tendències que penso il·lustren cap
a on va el fenomen religiós. L’enfoc és sociològic i no tan personal.

1) Declivi de la participació institucionalitzada de la religió
Per una banda, una de les tendències que jo noto –i crec
que molts sociòlegs estaran d’acord amb mi– a propòsit de
les religions d’avui, és un cert declivi de la participació institucionalitzada de la religió. Aquest és un fet bastant palpable.
En els ritus de pas, el que s’anomenen sagraments, com els
batejos, les iniciacions (al món cristià: comunions), inclús als
rituals de matrimoni, hi ha una menor intervenció clerical. Moltes parelles van a viure junts o es casen i no fan cap ritual religiós per formalitzar aquesta nova fase de la seva vida. Les
esglésies cada vegada estan més desertes, especialment les
de certes zones d’Europa Occidental. Aquesta desertització
de les esglésies és un fenomen que il·lustra molt gràficament
aquest declivi de la participació institucionalitzada. El paper
social de la religió disminueix. Aquesta és una de les grans
tendències sociològiques actuals.
Ara bé, dit això, m’agradaria matisar una mica aquesta tendència. Per una banda –i com ja ho he insinuat–, aquest fenomen és molt europeu. No és un fenomen universal. Això no
està passant a tot arreu d’igual manera. Aquest és un fenomen peculiar del que anomenem Europa Occidental, de la
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qual Catalunya i Espanya en formen part. No succeeix el mateix amb el món islàmic, amb el món hindú o inclús en el món
cristià en altres àmbits fora d’Europa Occidental. Jo viatjo molt
a l’Amèrica Llatina i no veig aquest declivi amb el cristianisme
d’Argentina, de Mèxic, de Brasil o del Perú. I passa el mateix
amb els temples hindús de l’Índia. És evident que tampoc hi
ha una desertització de les mesquites ni a Egipte, ni a Marroc,
ni a Indonèsia, ni a Mali. Ni als temples budistes d’Anglaterra
o a les mesquites de Catalunya. Per tant, aquest declivi no és
un fenomen mundial, encara que hi hagi la sensació, sobretot entre la gent que ha crescut en el món catòlic o protestant
d’Europa Occidental, de que la religió perd pes. Inclús en els
molt occidentals Estats Units l’assistència a missa ha continuat bastant estable durant els últims 100 anys.
Com he dit abans, milers de religiositats neixen al Brasil, al
Congo, a Itàlia, al Japó o al Vietnam. De vegades, des de fora, es diu que això són sincretismes, que és una manera molt
despectiva de veure la creativitat religiosa que els pobles han
trobat per integrar tradicions que han vingut de fora amb les
seves tradicions locals. A Sud-àfrica, per exemple, existeixen
3.000 esglésies diferents dins del cristianisme natiu. Totes
elles estan immerses en una interpretació del cristianisme
molt poderosa. I no pensem que això és un fenomen perifèric. Aquestes formes de cristianisme, o d’islam, o d’hinduisme,
o del que sigui que es genera a espais aparentment perifèrics, arriben a les metròpolis via immigració –abans via colonització– i acaben aportant les seves pràctiques i idiosincràsies a les velles tradicions. Avui dia, el que anomenem cristianisme carismàtic, molt propi dels grups evangèlics, està
impregnant les formes de cristianisme anglicà a Anglaterra,
les formes més tradicionals de cristianisme protestant als Estats Units i a altres parts d’Europa, i fins i tot el catolicisme. És
un fenomen que inicialment neix als guetos negres d’Estats
Units i que després creix a l’Àfrica o a l’Amèrica Llatina i ara
arriba a la matriu inicial. I no ho fa com un fenomen marginal.
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Un aspecte que m’agradaria destacar a propòsit d’aquest
primer punt, és una idea que molt arrelada a Occident, i especialment a Europa, una idea una mica arrogant i que, encara que no és gratuïta, potser avui dia l’hauríem de repensar
una mica: la idea de que el present d’Europa és el futur de
les altres societats, la noció de que Europa és l’avantguarda
del món i que els demés països inevitablement hauran de
passar pel que nosaltres estem transitant o ja hem transitat.
Això, en el moment d’esplendor d’Europa, podia tenir una certa versemblança (encara que només dins de la narració del
“progrés” o de la “evolució”) perquè Europa posava les regles del joc; però a mesura que Europa va perdent pes, això
està canviant, i a mida que altres religions, altres cultures, altres societats mostren les seves formes del que anomenem
desenvolupament, es creen formes de espiritualitat, de moral
o de culte diferents. El model europeu no ha de ser necessàriament extrapolable a l’Índia, a la Xina, al Japó, o inclús al
mateix Perú, a Mèxic o als Estats Units. El present d’Europa no
és el futur de la resta del món, per molt important que el Vell
Continent encara continua sent.

2) Religiositat personal
Ja es pot comprovar que a mi m’agrada ressaltar el cromatisme de les nostres societats. M’interessa presentar les
tendències, però tot seguit les matiso. El món no és simple i
sóc molt al·lèrgic a les interpretacions unidireccionals i reduccionistes. Inevitablement les hem d’utilitzar, i més en una
xerrada curta, però encara que sigui de forma breu, és terapèutic tenir en compte els matisos.
El segon aspecte que voldria destacar és que la religiositat –ja veieu que ja no dic la religió sinó la religiositat, que és
més ambigu– és avui més personal, més individual i inclús
m’atreviria a dir més individualista. Les persones construei208

Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 209

xen la seva religió
segons els seus
interessos i necessitats. A vegades es diu que es
fa “a la carta”, el
que potser és una
mica exagerat,
però gens desenfocat del que està
passant en determinats sectors. El
que avui en dia
succeeix és que
la religió no la rebem per herència, sinó que la
busquem i la
triem: un mateix la
construeix i la fa a
la seva mida. En
tots els sentits, la religió té ara una dimensió més personal
que no social. O dit d’una altra forma: la dimensió personal
augmenta mentre que la social tendeix a disminuir. Això és,
una altra vegada, un fenomen molt visible dins del món occidental, o de les capes més cultes del món cristià, però és un
fenomen que també detectem a altres parts del món.
El fet de que cada individu, amb la seva autonomia, amb
la seva agència com es diu ara, es creï la seva pròpia forma
de religiositat, no vol dir que avui hi hagi més discerniment ni
més maduresa. Potser m’atreviria a afirmar que, en molts aspectes, és el contrari. Encara que jo puc tenir una certa empatia per la dimensió personal (que cadascú, amb la seva
maduresa i intel·ligència, pot crear la seva pròpia síntesi), això esdevé amb facilitat en un fenomen abonat per xarlatans i
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tot tipus de credulitat i esdevé una moda dins del supermercat de l’espiritual. Potser, la nostra societat del segle XXI és en
bastants aspectes més crèdula i manipulable que antuvi, encara que la retòrica i les aparences siguin les contràries. Això seria un tema com a mínim interessant per debatre.
De totes maneres, jo no veig que hi hagi més discerniment
ni més esperit crític en el món de la religiositat a la carta. Molts
practicants segueixen els vaivens de les modes (ara està bé
meditar, doncs meditem, ara està bé fer una altra cosa, doncs
la fem) i això, sovint crea síntesis superficials. Bé, per ser justos, no em sembla correcte dir que la meditació és una mera
moda: moltíssima gent l’ha integrada a la seva vida. Però és
evident que pot ser fagocitada pel supermercat de l’espiritual. De fet, la meva crítica d’aquesta religiositat a la carta va
més per la immaduresa i la poca professionalitat de molts dels
suposats líders, terapeutes o mestres espirituals que ens trobem per aquí i per allà. Hi ha molta “xarlataneria”, que es diu
en castellà.
Aquest és un procés que, si bé no podem emmarcar geogràficament, sí que el podem esbossar sociològicament. És
un fenomen típic de les classes mitjanes de tot el món. Igual
passa a la Xina, a l’Índia, a Turquia o a Mèxic. Si és en el cas
del món Occidental d’Europa o dels Estats Units, en general
aquesta religiositat individual i personal es crea bastant al
marge de les tradicions religioses clàssiques: al marge del
cristianisme, del judaisme o d’altres ismes que puguem haver
tingut a Occident. O potser, a vegades, es dóna en un marc
ultra protestant, on aquesta certa privatització de l’espiritual ja
forma part de la pròpia tradició protestant. Però a la major part
del món, aquesta individualització i aquesta religiositat a la
carta no està trencant tant amb les tradicions històriques. Dins
de l’Índia, per exemple, o dins de la Xina, del Japó o de Brasil, aquest procés normalment es fa dins de la pròpia tradició
cristiana, hindú, budista o xintoista. Potser perquè són tradicions on el pes dels dogmes és menor i en aquest sentit te210
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nen una millor capacitat d’adaptar-se a contextos i a reinterpretacions personals que les corrents que estan més normatitzades (i molt textualitzades).

3) Desprestigi dels símbols religiosos
El tercer punt que voldria introduir és el creixent desprestigi dels símbols i les institucions religioses. Tots els punts o
tendències estan lligats, no són independents uns dels altres.
Òbviament, aquest té molt a veure amb el primer punt, el declivi de la religió institucionalitzada, ja esmentat.
Per una banda, el desprestigi és conseqüència del procés
que anomenem “secularització”, que ha portat a una devaluació de l’autoritat de certes institucions religioses (a Occident l’Església, però també a altres indrets els processos de
secularització han posat en entredit l’autoritat d’algunes institucions). Per una altra banda, i aquest és un punt molt important, i sobre el que hi tornaré més endavant, pel pluralisme de
les nostres societats. La nostra societat contemporània, especialment la urbana, és extremadament plurireligiosa. Un
surt al carrer i trobarà gent de moltes filiacions. Hi ha aquella
visió monocromàtica de que, per exemple, França és catòlica o Rússia és ortodoxa o Egipte és musulmà o l’Índia és hindú. Encara que, evidentment, hi ha tradicions que tenen més
pes en determinades regions, avui en dia les societats s’han
pluralitzat religiosament d’una forma molt forta. Per tant, l’autoritat de les grans institucions històriques queda més relativitzada per aquesta doble o triple acció del laïcisme, de l’ humanisme i pel repte que significa que hi hagi altres religions
també convivint al mateix espai. Això és molt notable, per exemple, amb la baixada d’autoritat que té el Vaticà, inclús per
a molts cristians. La seva autoritat ha quedat avui dia més relativitzada i és vista d’una altra manera. Hi han valors laics,
seculars, humanistes, que fan un contrapès important. Aques211
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ta tendència també és molt palpable a les societats de petita
escala, on l’antic xaman del poble o la tribu ha quedat bastant
desplaçat, i probablement ja ha quedat fora de lloc (donat
que gairebé totes les petites societats han estat convertides
al cristianisme, a l’islam o al budisme).
El desprestigi dels símbols i institucions religioses no implica una menor participació o un menor interès per la religió.
Al contrari, es detecta un ascens d’això que alguns anomenen
“espiritualitat”. Espiritualitat en contrast amb el que s’entén
com “religió” (o religiositat). Hi ha molta gent que es considera espiritual però ja no religiosa. Això vol dir que un ja no és
cristià, o no es considera hindú o musulmà, però continua experimentant amb una dimensió transcendent i profunda. L’anhel d’experiència del sagrat i per la transcendència es manté. Canvia el context, canvia la forma, i ara potser ja no es dóna dins d’un marc tradicional, sinó que cadascú se l’ha creat
una mica a la seva manera, però les formes de devoció –sigui al Buda Amida al Japó, o a l’Esperit Sant del cristianisme
carismàtic a les Amèriques, o als sants dels santuaris sufís,
que a tot el món islàmic continuen tenint molta popularitat–, o
la necessitat de d’una pràctica somàtica i contemplativa per
molta gent de diferents tradicions, és a dir, tenint en compte
el cos, la ment i l’esperit… tot això apunta al mateix anhel, el
de la transcendència.
Potser on es manté més clarament l’autoritat de les institucions tradicionals és en les versions més rigoristes de certes
tradicions religioses, generalment del cristianisme, de l’islam,
del judaisme i de l’ hinduisme. Es tracta de grans tradicions
on alguns diuen que poden –amb més o menys esforços–
identificar un cos dogmàtic normatiu. Llavors, apareixen sacerdots, predicadors, gurús o imams que fan una interpretació molt rigorosa i literalista. És en aquests casos on potser sí
mantenen certa autoritat.
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4) Funció terapèutica de la religió
El quart aspecte que m’agradaria treure a relluir seria la revalorització de la funció terapèutica de la religió. Ara, moltes
religions, inclús les corrents més tradicionals de les religions
clàssiques, se centren més per qüestions d’aquest món i no
del més enllà. Avui és molt important el benestar emocional,
espiritual, físic i mental de les persones. Moltes religions, sobretot aquelles formes que cadascú s’ha fet una mica a mida
i, naturalment, les variants més espirituals, tenen molt a veure amb qüestions d’aquest món i no tant coses del més enllà.
Per això la popularitat del tai-txi, del ioga, de la meditació o
dels aspectes mèdics i psicosocials que tenen les religions.
Inclús n’hi ha algunes que tracten els temes dels diners, de la
prosperitat i el profit, d’una manera molt oberta i molt diferent
de com potser es tractava aquest tema fa unes dècades.
Per una altra banda, a més d’aquest aspecte terapèutic, la
dimensió ètica i moral de la religiositat es manté. La religió pot
proporcionar un marc per a l’acció, sigui a nivell personal o
social, pot ser inclús constitucional. En aquest sentit, les religions encara tenen certa autoritat moral.

5) Inversió de les constants sociològiques clàssiques
El cinquè punt és, sociològicament parlant, força interessant. Aquest aspecte va sortir al Vè Parlament Català de les
Religions, que va tenir lloc a Perpinyà el juny del 2011, i on hi
vaig participar. Ho va exposar el professor Jean-Paul Willaime,
que és un conegut sociòleg francès. Vàrem estar parlant i Willaime va insistir molt en un fenomen –que em va sorprendre
bastant– que s’està donant en aquests moments: la inversió
de les constants sociològiques clàssiques. És a dir, avui dia és
la ciutat i no el món rural el “lloc” de la religió. Abans es deia
que l’espai natural de la religió era al camp, i es donava al sec213
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tor de la gent de menys estudis, i, en particular, de la gent
gran. Aquesta tríada: camp, gent gran i pocs estudis constituïa
la imatge de la persona creient. Avui dia sembla que això ha
canviat. No és que sigui a l’inrevés però hi ha hagut una gran
transformació. La gent a la ciutat pot ser tan religiosa com al
camp. L’interès per la religiositat o l’espiritualitat és igual entre
els joves que entre els grans i això xoca una mica amb les
idees que alguns teníem fins fa poc. Es pot donar inclús que
la gent amb estudis tingui avui més interès pel fenomen religiós que no pas els que tenen pocs estudis, especialment
quan parlem de les formes més modernes de religiositat, que
són sobretot el radicalisme i les versions més fonamentalistes,
integristes i rigoristes de les religions. Això és més propi de la
ciutat i de gent amb estudis. O, al mateix temps, el fenomen
que he il·lustrat abans, que anomenem la new age, la religiositat que es fa una mica a la carta, picotejant un còctel de
creences i de pràctiques d’aquí i d’allà, també és un fenomen
molt urbà i de gent amb estudis. Això quadra bastant amb la
funció terapèutica que té la religiositat avui en dia i amb aquest
individualisme que detectem a les religions.

6) Pluralisme religiós
Sisè punt. Ja l’he esmentat abans, però val la pena que hi
profunditzem. Es tracta del pluralisme religiós de les nostres
societats. Aquesta és una de les grans novetats de la religiositat contemporània i reflex del fenomen religiós dins de la nostra societat. Avui en dia tenim multitud de grups religiosos, cadascun amb els seus temples, els seus festivals, els seus rituals, amb les seves maneres de vestir, les seves escriptures,
els seus tabús del que es pot menjar o no es pot menjar. Tots
els grups tenen presència en una ciutat gran com Barcelona.
De la mateixa manera que es parlen més de 250 llengües a la
nostra ciutat, tenim infinitat de grups de musulmans, xiïtes o
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sunnites; o cristians, que poden ser els catòlics tradicionals,
els catòlics moderns, els ortodoxos o els evangèlics; i tenim
sikhs i hindús; i gent que ha migrat de l’Amèrica Llatina i són
santodaimeros i uns altres que practiquen la santería de Cuba; etcètera. Hi ha quantitats de noves confessions i nous
grups a les nostres ciutats. I no només d’Occident. Si un se’n
va a Bangkok o un se’n va a Buenos Aires trobarà, potser no
amb la mateixa intensitat que a Londres o Berlín, aquest mateix fenomen del pluralisme religiós. Això, evidentment, és conseqüència de la colonització i del que anomenem globalització, que, en l’actualitat, pren la forma de la immigració i l’emigració de persones. Això és força nou. Abans el fenomen de
la plurireligiositat només existia a formacions imperials, com
per exemple a l’Imperi Otomà, on hi havia musulmans, jueus i
cristians, i hi havia minories de coptes, nestorians, etcètera; o
a l’Imperi Mogol de l’Índia, que també era plurireligiós, però
no al nivell que avui ens trobem a qualsevol ciutat, per petita
que sigui, d’Europa i d’altres parts del món.
Aquí, a Catalunya, encara no tenim la distància suficient –
perquè és un fenomen relativament recent– per veure les conseqüències que porta aquest nou paisatge religiós. Inclús a
altres parts d’Europa a penes tenen unes dècades d’experiència plurireligiosa. Però el que sembla cert és que en algunes pràctiques i idees, que passen d’un grup a un altre, es
dona una certa equalització entre les tradicions. Al mateix
temps, passa exactament al contrari i es dona una certa reafirmació i enfrontament. No tots els processos són iguals.
Aquesta complexitat crea noves hibridacions i noves diàspores, noves illes i arxipèlags culturals, i noves polititzacions en
nom de la religió. És a través de la religió que alguns grups
minoritaris a Anglaterra o a França poden reivindicar el seu fet
diferencial perquè és un dels aspectes que avui en dia poden exposar com a marcador de la diferència. I és en nom
del laïcisme que algunes majories legislen al respecte. Això
crea moltes tensions, desconfiança i recels. A molts indrets
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del món hi ha una certa dificultat en acceptar la diferència
perquè veiem que lo religiós habita i s’expressa de maneres
diferents i, a vegades, això posa en qüestió molts dels nostres
valors. Tot això és un pou de tensions, de germinacions, de
diàlegs i de trasbalsament d’idees i de pràctiques. De qualsevol manera, el que tenim davant és un nou horitzó religiós,
conseqüència –i generador alhora– de pluralisme.

7) Procés de desencantament del món
Per acabar, el setè i últim punt que trobo destacable, és la
tendència que els historiadors i els estudiosos dels fenòmens
religiosos anomenen procés de desencantament del món. L’univers perd el seu misteri i encant en tots els sentits. Aquest
procés, que detectem des de fa un parell de segles, continua
en marxa. La sensació de misteri decreix. Encara que el sobrenatural es camufla i de vegades el trobem en els llocs menys esperats o sospitats (a l’esport, al consumisme, a la política, als viatges, etcètera), és un fet que avui en dia la ciència explica molts dels enigmes que abans ens explicava la
religió. Ara sabem que el món no es va crear amb 7 dies i sabem que no reposa sobre una tortuga. Molts mites, dogmes i
creences religioses retrocedeixen davant de la visió que la
ciència ens dóna. Això pot aportar un nou tipus de religiositat
que anomenaríem cientiﬁsme. Hi ha, certament, una tendència a fer de la ciència la nova font d’autoritat i tot el que digui
la ciència “va a missa”. Però no vull destacar aquí aquest aspecte més fosc de la ciència sinó la sensació de que el misteri de l’existència decreix.
Dit això, i matisant com sempre una mica les meves pròpies paraules, es continua experimentant amb les diferents
formes d’espiritualitat. Les persones tenim la necessitat, sembla ser, d’experimentar amb formes de religiositat, siguin velles o noves. Exemples són les peregrinacions als llocs sa216
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grats (aquí és molt famosa la de Santiago; però jo que vaig
molt sovint a l’Índia puc dir que allà hi ha peregrinacions cada setmana a cada cantonada de l’Índia, i molt més gegantines!), o els fenòmens de les visites papals, que generen tot un
esclat de devoció o d’admiració. Tot això continua viu malgrat
el desencantament del món. La dimensió ritual de la religiositat és molt important.
En efecte, aquí hem tendit –i amb això ja vaig apuntant cap
a la conclusió– a considerar la creença com l’eix fonamental
o el cor de la religiositat, però a molts llocs del món no és el
que creu una persona el més important sinó el que fa, és a dir,
la dimensió ritual. No es parla d’ortodòxia, sinó d’ortopràxia.
Els japonesos són unes persones pels quals la creença, o la
teologia, no és només poc important, inclús la tenen en molt
baixa consideració; en canvi, és un poble molt espiritual en el
sentit de que ho ritualitza moltíssim tot. Això continua igual de
viu. Aquesta importància de la dimensió ritual és, pels antropòlegs, més important que no la creença.
Potser perquè l’espiritualitat és alguna cosa connatural a
l’ésser humà i a les societats humanes (encara està per descobrir una societat que no tingui una forma o altra de religiositat), i perquè es tracta d’un aspecte tan dinàmic però al mateix temps tan resilient i tan vital (les religions són capaces
del millor i del pitjor, com ja hem pogut veure històricament),
i com que és un fenomen de tanta actualitat, jo crec que és fonamental que el coneguem. El món de la intel·lectualitat, el
món de l’empresa, el món dels polítics i les persones de la
cultura, han de conèixer el fenomen religiós perquè és indispensable per entendre la societat que ens envolta.
I entendre’l, potser, d’una forma oberta i menys etnocèntrica. Evidentment, cada persona pot entendre la religió com vulgui. Com ja he dit abans, aquí trobarem diferents opinions. Hi
ha milers de definicions del que és la religió, totes molt vàlides
o molt raonables, però per intentar entendre cap a on va la religió, cap a on anem, sigui en àmbits no cristians o en el mateix
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món històricament cristià –però avui en dia molt més pluralitzat,
crec que és recomanable tractar de minimitzar l’esbiaix cristià
que tenen les nostres concepcions del que és la religió. A l’Occident històricament cristià, com deia abans, es consideren les
religions com a proposicions sobre la naturalesa del món,
gairebé com visions filosòfiques, metafísiques o científiques
que ens donen una explicació dels orígens, del sobrenatural i
de la situació de l’ésser humà. D’aquí el pes que tenen les doctrines i els textos, tan importants per la concepció cristiana. Per
aquest esbiaix cristià, considerem que els textos i els dogmes
constitueixen el cor de tota religió, i pel mateix motiu, a vegades les institucions cristianes s’han enfrontat a altres formes i
proposicions sobre la naturalesa del món (com pot ser la ciència o com poden ser altres religions que també tenen les seves
visions diferents de com és el món).
D’aquí que, a Occident, la religió sigui gairebé un sinònim
de creença: o ets creient o no ets creient. Això, per la major
part del món, és un binarisme absurd. Evidentment que hi ha
creences, però clarament les religions no es viuen o no s’entenen com unes proposicions sobre com és el món que un
hagi de creure. A molts llocs del món, inclús al mateix Occident cristià (potser de caire més popular), la religió s’entén
més com un camí de vida i no com una explicació sobre la naturalesa del món. És un camí que dóna sentit i guia a les persones en les seves pràctiques i en les seves opcions. Com
deia abans, pel japonès, el xintoisme i el budisme i els altres
ismes que barreja amb molta llibertat i amb total naturalitat, no
són en el sentit semític religions amb dogmes, sinó que són
diferents camins, són pautes morals i rituals que li donen sentit per viure i estar en aquest món.
Per concloure, des del meu punt de vista, les religions són
potser més sobre com som i com hauríem d’actuar i menys
com a proposicions sobre el món.
Moltes gràcies.
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EDUCACIÓ I VALORS
Paloma Llaquet de Entrambasaguas
Subdirectora d’Infantil i Primària de l’Escola Virolai
Maria José Miranda Rodriguez
Subdirectora de Secundària i Batxillerat de l’Escola Virolai
Coral Regí Rodríguez
Directora de l’Escola Virolai
_________________
L’educació no és una preparació per la vida, és la vida mateixa. J. Dewey

Molts cops ens plantegem si l’Escola fa bé la seva feina…
Però quines són avui, les seves tasques? Ha canviat la funció
de l’Escola? Es pot instruir sense educar? Podem educar sense valors? L’educació en valors l’ha de fer l’Escola, la família
o hem de parlar d’una tasca compartida? Han canviat els valors a educar? Qui els determina? Són molts els interrogants
que ens plantegem a l’entorn d’Educació i valors i en aquest
article us volem exposar la nostra opinió basada en l’experiència com a educadores i com a equip directiu de l’Escola
Virolai de Barcelona.
Quina és la funció de l’Escola? Ha canviat la funció de
l’Escola?
La funció primordial de l’Escola ha estat i és preparar i formar als alumnes d’avui per a la vida que els tocarà viure demà. Al llarg dels anys d’escolaritat des de la infantesa fins a
la joventut, l’Escola ha de formar tenint molt present que la
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seva tasca no és ni ha estat la transmissió de contingut sinó
una tasca transcendent tant per la seva importància, la formació de les noves generacions, com per la complexitat de
preparar avui per al món de demà.
L’Escola no pot donar l’esquena a la societat, als canvis
que es produeixen, a les necessitats del món..., l’escola té un
paper educatiu fonamental: donar resposta a les demandes
del món d’ara i del món del futur. No és fàcil saber cap on anirà el futur més llunyà, però els entesos fan prospectives de
futur i nosaltres, els educadors, tenim l’obligació i el compromís de conèixer-les i de saber quines seran les eines que hauran de posar en joc els nostres alumnes com a futurs adults.
Davant de les exigències de la societat actual, l’Escola ha
de donar resposta a aquests nous reptes, educant els nois i
les noies com a persones íntegres i com a futurs professionals competents capaços de mantenir al llarg de la seva vida
una actitud de millora contínua. Aquesta funció que desenvolupa l’Escola requereix una imprescindible i excel·lent formació intel·lectual i competencial i en un món en el qual l’aprenentatge es manté al llarg de la vida: Long Life Learning,
el que cal assegurar són:
Les eines per continuar aprenent: capacitats comunicatives i d’argumentació, capacitat de gestionar la informació
amb sentit crític per construir coneixement en un entorn de
treball cooperatiu.
I especialment com a persones amb capacitat d’esforç, autosuperació i emprenedoria, per respondre amb fortalesa,
creativitat i resiliència, davant dels reptes.

Educació versus Instrucció. Podem educar sense valors?
L’Escola pot tan sols instruir acadèmicament? Es pot no
educar en valors?
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A través de la tasca quotidiana dels educadors: els aprenentatges cognitius queden sense sentit si no tenim present
l’educació en valors que ens procura l’àmbit formatiu, i és
també en aquest context que tots els professors som educadors de valors. L’educació de valors es transmet mitjançant
les paraules, els silencis i les nostres accions. Pot un educador transmetre els valors de l’esforç, demanant esforç als seus
alumnes i no actuar de manera conseqüent en la seva pràctica a l’aula, sent exigent amb els seus alumnes en la qualitat
de les seves tasques acadèmiques, en el compliment de terminis i en l’estudi regular? I encara més, pot ser exigent amb
els seus alumnes i actuar ell com a professional amb una actitud negligent preparant malament les seves lliçons, no revisant amb promptitud els materials dels alumnes,..?
Més enllà dels continguts que impartim, els educadors oferim dia a dia als alumnes models de conducta que han d’estar en perfecte sintonia amb els valors que volem transmetre.

Com s’eduquen els valors? Escola i família
La coherència i l’exemplaritat són la base de la transmissió
de valors. I som els adults, els educadors, els que hem d’actuar d’aquesta manera. Per tant, la clau la tenim quan família
i escola actuem de manera coherent. L’educació requereix
una tasca conjunta i propera entre Família i Escola i és per això que la tria d’escola per part de les famílies té una gran importància. Cal que la família triï l’escola que tingui un Projecte Educatiu el més coincident possible amb els seus valors i,
a partir d’aquest primer pas, família i escola han de treballar
plegats. Per facilitar aquesta col·laboració, cal un compromís
de la família, en funció de la seva responsabilitat, i també una
actitud per part de l’Escola que afavoreixi i faciliti aquest treball conjunt. En Educació hi ha uns pocs principis que són el
fonament d’una bona educació i el primer i bàsic és el treball
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conjunt i coherent dels educadors: Família i Escola i per suposat en la mateixa unitat familiar. Molts cops ens pregunten
com a Escola quina és la clau dels bons resultats dels nostres
alumnes i no tenim cap dubte, el primer element és la col·laboració i coherència família i escola.
És important que els nens i joves tinguin un mateix referent
tant a casa com a l’escola, perquè això els dóna seguretat,
confiança en sí mateixos i els ajuda a formar-se com a persones en un marc referencial de valors que els servirà per a
tota la vida.
Els valors nuclears a interioritzar són molt amplis i, per pròpia definició, inabastables i ideals. És per això que hem de
treballar a partir dels valors referents més a l’abast per a la
comprensió de l’alumne i més tangibles i avaluables en les
activitats quotidianes de la pròpia dinàmica de l’Escola. Així
doncs, educarem el valor nuclear de la tolerància si conreem
com a valor referent l’actitud de diàleg, de respecte i l’amistat entre els que ens envolten; caminarem cap a la recerca de
la pau si potenciem les relacions interpersonals afectives i la
comprensió; serem solidaris si col·laborem, participem i ens
impliquem com a ciutadans actius a millorar la realitat que ens
envolta.
I com transmetem valors? Els valors es transmeten amb l’exemple i per contagi en les petites coses del dia a dia... Tal
com diuen dos grans pensadors del nostre país, en Salvador
Cardús i en Francesc Torralba, no hem de pensar en grans
moments ni en grans converses per a la transmissió de valors... És al llarg del dia a dia i de les vivències compartides
amb els fills i els alumnes que es transmeten valors. I és per
això que ens cal temps, qualitat de temps per compartir en
l’entorn familiar i ens cal tenir molt clar que educarem en el
respecte, quan nosaltres com a adults mantinguem actituds
d’educació i estimació envers els que ens envolten: quan sopant plegats demanem si us plau que ens passin l’aigua o felicitem pel bon sopar que ens han fet. Eduquem en totes les
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petites coses que fem o no fem al llarg del dia i que seran referent per als que ens envolten. I hem de tenir clar que l’omissió per part dels adults de determinades bones pràctiques, aquests silencis contraeduquen el que podem plantejar de paraula.
I què ens cal fer més enllà de l’exemplaritat i la coherència
per educar en valors? Ens cal donar oportunitats per posar
en joc el valor, ens cal entrenar-lo. Com s’educa en l’esforç, en
la generositat? L’esforç s’ensenya en la pràctica, posant reptes que els nens i nenes han d’assolir sols, valorant el seu esforç i establint nous reptes que els ajudin a autosuperar-se
com si es tractés d’un entrenament esportiu. Quan un nen ha
de fer un esforç en menjar-se algun aliment que no li agrada
massa, o quan s’ha d’esperar que li toqui el seu torn de paraula, o bé s’ha d’esforçar per escriure fent bona lletra... o bé
es mostra generós quan comparteix els seus estris amb els
companys, o simplement quan ha de compartir l’atenció de la
mestra entre tots els companys, o bé quan comparteix allò
que ha après amb un company que té dubtes i el vol ajudar...
I quan podrem parlar de valors assolits? Quan podrem
creure que hem educat en valors? Quan els nostres alumnes
els interioritzin i formin part de la seva personalitat. Quan ells,
de manera lliure, utilitzin aquests valors referents com a la seva norma de conducta per prendre decisions, no triant el camí més fàcil sinó el més coherent amb la seva escala de valors. Tots els educadors, família i escola, hem de tenir molt
clar que eduquem perquè els joves puguin exercir la seva llibertat fora de l’entorn escolar i familiar, en la seva pròpia vida de manera responsable i coherent.
I qui determina els valors a educar? Quins són els valors a
educar? Pensem que han de ser aquells valors que contribueixin a formar persones generoses, solidàries, que s’esforcen... i que amb les seves actuacions, contribueixin a fer un
món millor, un món més sostenible, més just, més solidari on
es visqui amb harmonia.
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Valors o virtuts? Han canviat els valors?
Segons les aportacions dels grans filòsofs, és ben clar que
estem educant virtuts però en el llenguatge educatiu habitual,
parlem de valors perquè la vinculació de la paraula virtut a un
context religiós ens fa defugir d’aquest encertat terme. Les
virtuts són els criteris per prendre decisions encertades.
Després d’una època en què, per un miratge, tot semblava fàcil i l’èxit sense esforç semblava consubstancial a la pròpia essència de la persona, ara la situació actual requereix
que formem persones amb elevades dosis d’esforç i perseverança, i també creatives i emprenedores, amb il·lusió, preparades per afrontar un nou paradigma vital en què tots i cadascun de nosaltres mateixos haurem de donar el bo i millor
en un entorn de col·laboració i cooperació.
Ens cal també reforçar l’educació davant del fracàs, de l’errada com a oportunitat de canviar per millorar, i reforçar la
fortalesa i la humilitat de reconèixer que no ho sé tot i que no
ho faig tot bé i que necessito dels altres.
Ens cal reforçar els valors que millorin les relacions amb el
nostre entorn proper, el respecte, l’empatia per saber escoltar, valorar i respectar les persones que ens envolten i també
valors com la flexibilitat i l’obertura, per adaptar-se a un món
en canvi constant i poder valorar també altres realitats culturals per desenvolupar una consciència de ciutadania global.

L’Escola avui, funció de l’Escola en la situació actual
La situació actual és una oportunitat per transformar i renovar la nostra societat: per fer una metamorfosi de la qual
sortim persones més compromeses, més fortes, més sensates i sensibles.
L’Escola no pot donar l’esquena a la societat, als canvis
que es produeixen, a les necessitats del món..., l’escola té un
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paper educatiu fonamental i, per això, la seva funció és donar
resposta a les demandes del món d’ara i del món del futur:
preparar els nostres alumnes com a persones competents i
com a ciutadans amb habilitats socials i actituds cooperatives
i corresponsables amb el món on vivim.
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LOS RETOS DEL EMPLEO
Àngel Pes
Doctor en Economía
Subdirector general y director de Responsabilidad
Corporativa y Marca de CaixaBank
Maravillas Rojo
Ex secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo
e Inmigración de España (2008 a octubre-2010)
Documento dirigido a la OCDE para el Proyecto
“La medición del Progreso de las Sociedades”
Barcelona, 20 de marzo de 2012
_________________

De conformidad con el espíritu y el sistema de trabajo del
Club de Roma, el Capítulo Español ha sido invitado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) a realizar un trabajo sobre el Proyecto de la OCDE
que lleva por título “La Medición del Progreso de las Sociedades”. El Grupo Catalán del Club de Roma ha organizado
una sesión de debate el 20 de marzo de 2012 con el fin de
tratar uno de los epígrafes del mencionado proyecto sobre
progreso y bienestar, que son los “Retos del Empleo”.
El Grupo Catalán junto con el Think Tank 30 (“tt30”, grupo
reducido de miembros de 30 a 40 años), ha redactado un documento incorporando aportaciones varias realizadas en la
sesión de trabajo del 20 de marzo en que hemos contado con
las ponencias de Don Àngel Pes, doctor en economía y subdirector general y director de Responsabilidad Corporativa y
Marca de CaixaBank, así como de Doña Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmi227
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gración de España (2008-2010). El referido documento-informe también incluye las reflexiones y conclusiones realizadas
por dicho Grupo y el tt30 que resultan del debate de la sesión y de reuniones previas. Este documento-informe se eleva al Capítulo Español del Club de Roma con el objeto de que
se una a los demás trabajos del proyecto de “Medición del
Progreso de las Sociedades” de la OCDE.
La globalización del mercado de trabajo pone en cuestión
las teorías y modelos nacionales de empleo vigentes. Una
perspectiva global debe contemplar con preferencia el ser
humano como centro, complementando la medición del éxito de toda política con los nuevos indicadores que reconocen
la contribución esencial del empleo al bienestar económico y
desarrollo social. A tal efecto, el Club de Roma ha emitido el
informe 02/11 “Global Prospects for Full Employment”.
Esta reflexión se halla en los orígenes y esencia fundacionales del Club de Roma, que preocupado por el futuro de la
humanidad y con la voluntad de identificar los problemas más
cruciales, pretende la búsqueda de las mejores soluciones a
los retos que se plantean.
El secretario general del Club de Roma, Don Ian Johnson,
ha dado gran importancia al empleo, como se puede ver en
su trabajo “Real Values and New Economics”. Ian Johnson indica que de no encontrar una vía para asegurar el pleno empleo compatible con la ecología (“capital natural”), adoptando los ajustes necesarios antes del 2050, las generaciones
posteriores no nos mirarán en su revisión con agradecimiento, sino todo lo contrario.
Este documento responde a los objetivos del Club de Roma que hemos referido, y además comparte los valores inspiradores de la OCDE, de objetividad e independencia, apertura, debate, y audacia, buscando cuestionar ideas preestablecidas, desde una óptica ética.
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Contenido del documento:
- Ponencias de Àngel Pes y Maravillas Rojo en la jornada
organizada por el Grupo Catalán del Capítulo Español del
Club de Roma el 20 de marzo de 2012
- Reflexiones y reacciones de los presentes, el Grupo Catalán y el tt30
- Propuestas
Agradecemos a los ponentes de la sesión sobre los “Retos
del Empleo” su presencia, y haber accedido a participar en el
debate que ha sido punto de partida y base del presente documento sobre un tema tan actual para el bienestar y la estabilidad social. Pues es aceptado que la consecución y mantenimiento del bienestar y la estabilidad social precisan de un
empleo digno.
Agradecemos a Zurich su aportación al facilitarnos el espacio para la realización de esta sesión de trabajo.
Citando las palabras del secretario general, Don Ian Johnson, el Club de Roma, y así el Grupo Catalán a través de este documento, tiene la oportunidad de animar al debate público sobre uno de los retos más importantes para nuestro futuro y nuestra humanidad. Nos es posible conseguir en un futuro próximo, un nuevo Mundo mejor y más valiente.

Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma
tt30
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Ponencia de D. Àngel Pes
El nivel de vida de una sociedad mejora cuando la oferta
de trabajo de calidad aumenta, como demuestra el crecimiento de las clases medias que componen el núcleo de las
sociedades en los países desarrollados, entre el final de la
segunda guerra mundial y los años ochenta del siglo pasado,
gracias a la oferta de “buenos puestos de trabajo”; aun así
las condiciones que lo hicieron posible se desvanecen rápidamente, bajo el impulso de las tendencias siguientes.

1. Tendencias en curso
La demografía en los próximos veinte años: entre 2011 y
2030 Naciones Unidas prevé un crecimiento de la población
mundial en edad de trabajar de 931 millones de personas,
que se distribuirán de forma desigual: en los países desarrollados se reducirán en 1 millón, mientras que en los países en
desarrollo aumentarán 932 millones. Esto supondrá un cambio radical en la distribución global del trabajo, que a la larga
aumentará la importancia de los países en desarrollo en la
economía mundial.
La economía global: la naturaleza y la organización del
trabajo se verán afectados por la búsqueda incesante de la
eficiencia de costes, por la presión sobre los recursos, la necesidad de acortar los ciclos de vida de los productos, una
mayor innovación en los servicios y las previsiones de comportamiento del consumidor. El arbitraje de costes a escala
global se hará relevante incluso para los trabajos intensivos
en conocimiento; se puede esperar que el aumento de las relaciones económicas entre países desplazará trabajo desde
las economías con salarios altos hacia las de salarios bajos.
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El crecimiento de las empresas transnacionales incrementará la movilidad de trabajadores cualificados y el desarrollo
de cadenas de suministro globales. Mientras las empresas
globales se ubiquen en lugares nuevos, el bienestar de sus
empleados y su impacto en las comunidades hará de la responsabilidad social corporativa un componente relevante de
la estrategia empresarial.
No obstante, la economía global también ofrece oportunidades en los países desarrollados: las empresas exportadoras accederán a mercados mucho más amplios, formados
por clientes con un poder adquisitivo que aumentará rápidamente. El efecto que el aumento de poder adquisitivo aportará en forma de inflación en los países con salarios bajos
ayudará a reducir la diferencia de costes laborales entre países pero no disminuirá la presión a la baja sobre los países
con salarios altos. El crecimiento del comercio también ampliará la demanda de servicios de intermediación.
La ubicuidad de las Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones: los continuos avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) determinarán el futuro de la ocupación. Aportará una mayor flexibilidad en el trabajo y conexiones globales, con límites cada vez
más permeables entre el horario laboral y el tiempo privado y
entre el puesto de trabajo y ubicaciones remotas. Las personas podrán vincularse simultáneamente con varias organizaciones, con vínculos virtuales con cada una a través de una
gran cantidad de dispositivos, redes e intermediarios. La difusión de las TIC permitirá la personalización masiva de los
servicios para los consumidores, impulsará la innovación en
la distribución de servicios y exigirá nuevos modelos de negocio para competir con éxito.
La evolución del papel del Estado: en las relaciones laborales, el Estado juega un papel crucial, porque es a la vez
el mayor empleador y el regulador del mercado. El Estado deberá hacer malabarismos entre el mantenimiento de un en231
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torno favorable a las empresas, la protección de los intereses
de los empleados, el cumplimiento con las obligaciones de
los tratados internacionales al mismo tiempo que deberá actuar como mediador imparcial y honesto.
La dimensión y la influencia de las empresas transnacionales crecerá y tenderá a limitar la influencia del Estado en la
regulación, como por ejemplo los impuestos o las normas laborales y ambientales. Las dificultades para acordar una regulación de la economía global, que incluya el mercado de
trabajo, derivan de las grandes diferencias políticas, económicas y sociales entre los países que la lideran: los BRIC, los
Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón; necesitamos
un nuevo cosmopolitismo capaz de asumir que los problemas
globales no tienen soluciones nacionales: esto hará posible la
creación de instituciones internacionales con capacidad para solucionarlos. Por estos motivos es probable que, en general, la influencia del Estado sea menor en 2020 que en
2010.

2. Repercusiones
De estas tendencias se derivan consecuencias que debilitan el peso del Estado a la hora de definir las reglas de funcionamiento del mercado de trabajo, función asumida por la
administración pública en los países desarrollados. A estas
alturas, las condiciones de la economía global determinan el
marco laboral posible de las economías nacionales, tal como
pasa con otras variables de la economía, como por ejemplo
la inversión o el consumo.
Asistimos a la formación de un mercado laboral mundial, y las empresas no proporcionarán trabajo en sus mercados tradicionales (o nacionales) por razones sentimentales. Por ejemplo, mientras que 43.000 empleados de Apple,
de un total de 63.000, trabajan en los EE.UU., más de 700.000
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personas trabajan para la compañía en todo el mundo, construyendo y montando los iPhones, iPads y otros productos de
Apple.
Aumento de la desigualdad económica y laboral: el crecimiento lento de las economías desarrolladas contrastará
con el rápido crecimiento del mundo en desarrollo, cosa que
acelerará el desplazamiento del centro de gravedad económico fuera de Occidente. El paradigma tradicional de lograr
el bienestar a través del trabajo asalariado será difícil de mantener en estas circunstancias. Las tendencias mencionadas
harán aumentar las disparidades de ingresos y la riqueza,
mientras que las oportunidades de movilidad social ascendiente se reducirán. Se debe esperar que muchos trabajadores lucharán por mantener el “buen trabajo”, y muchos trabajadores del conocimiento aceptarán más inseguridad laboral
a cambio de un mejor trabajo.
La distancia entre trabajadores cualificados y no cualificados puede crear una sociedad polarizada, con una élite de
trabajadores del conocimiento y una amplia base de trabajos
poco cualificados, de poco valor, junto con una reducción de
puestos de trabajo situados entre unos y otros, que hará más
difícil “subir la escalera” de trabajos muy remunerados.
Flexibilidad y Movilidad: la globalización, los adelantos en
la tecnología y la distribución de la población en edad de trabajar, impulsan el cambio hacia una mayor flexibilidad y movilidad en el puesto de trabajo. Las posibilidades de nuevos
modelos de negocio, una menor atención al trabajo como un
“lugar” y una mayor actividad internacional intensificarán las
exigencias a los directivos por gestionar el rendimiento y la
confianza en el puesto de trabajo. También planteará desafíos nuevos a las organizaciones la gestión de una fuerza laboral cada vez más diversa culturalmente.
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3. El trabajo en los países desarrollados en el siglo XXI
Sin embargo, en los países desarrollados es posible renovar la oferta de trabajo de calidad, si se impulsan las iniciativas siguientes:
“Flexiguridad”: centrarse en la ocupabilidad. Hemos visto que, en el mundo que viene, las empresas no podrán garantizar la seguridad de la ocupación; en cambio, podrían
apoyar activamente la ocupabilidad. En el núcleo de la “Flexiguridad” está la idea que la facilidad de contratación y despido para los empleadores tiene que ir acompañada de altas
prestaciones y de inversión en programas que den a los trabajadores en paro las habilidades que necesitan para encontrar un nuevo trabajo. Su eficacia se basa en muchos elementos socialmente atractivos, incluidos los sistemas de
aprendizaje a lo largo de toda la vida, cuotas de la seguridad
social que tengan en cuenta las necesidades de la familia para el cuidado de los niños y un diálogo muy desarrollado en
las relaciones laborales. Los países de referencia de las políticas de “flexiguridad” son Dinamarca, Alemania y Austria.
Fomentar la actividad emprendedora: todo el mundo se
pregunta: de dónde vendrán los nuevos puestos de trabajo?
La respuesta –a pesar de que ha estado ausente en la mayoría de debates políticos– es que obtendremos los nuevos trabajos de donde siempre han salido: de las nuevas empresas.
“Las empresas jóvenes (definidas entre uno y cinco años
de edad) siguen representando aproximadamente dos tercios
de la creación de ocupación, con una media de casi cuatro
nuevos puestos de trabajo por empresa al año. De los totales
de 12 millones de nuevos puestos de trabajo adicionales en
2007, las empresas jóvenes fueron las responsables de la creación de cerca de 8 millones de estos puestos de trabajo”
(Fundación Kauffman, sobre la creación de puestos de trabajo en los Estados Unidos).
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El futuro pertenece a las sociedades que faciliten el despliegue de la capacidad emprendedora de sus ciudadanos –
aquellas que defienden y fomentan la libertad– porque generarán las nuevas empresas que convertirán los problemas
actuales en oportunidades para mejorar la calidad del sistema productivo.
Responsabilidad Corporativa. La confianza de la sociedad en las empresas disminuye estos últimos años. Por ejemplo, de acuerdo con la última edición del “Trust Barometer
2012” de la consultora Edelman, en España sólo un 32% de
las personas encuestadas confían en las empresas, cuando
el año anterior era el 53%. En este contexto la RC, la dimensión social de la actividad empresarial, toma un relieve especial para recuperar la confianza en las empresas, una condición necesaria para superar el desaliento actual respecto al
bienestar futuro en nuestro país.
En esencia, la responsabilidad corporativa consiste en actuar de forma que las empresas formen parte de las soluciones a los desafíos que la humanidad afronta, puesto que la
sociedad las apoyará mientras hagan compatible el interés
privado con la dimensión social de la actividad que desarrollan, que hoy en día se demuestra con el rigor de las compañías a la hora de comprometerse con el crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente, con el respecto a
los derechos humanos y con la transparencia en las relaciones con los diferentes grupos de interés o stakeholders.
Mejorar la productividad aprovechando la calificación
de los trabajadores. Los gobiernos tienen que responder a
los retos y amenazas de la globalización enfocando la educación y la formación hacia los sectores de alta calificación.
Sin embargo, un número creciente de investigaciones argumentan que el problema de las calificaciones no depende sólo de la oferta, sino también de la insuficiente utilización por
las empresas. Dada la gran inversión pública en la oferta de
educación en los últimos años, hay unas ganancias poten235
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ciales de productividad que se pueden obtener a un coste relativamente bajo mediante una mejor aplicación de las habilidades que se han desarrollado.
Los principales motivos para la infrautilización de las calificaciones ya existentes son los siguientes:
• Las estrategias corporativas y modelos de negocio que
compiten por precio y no por calidad;
• Formas de organizar el trabajo y técnicas de gestión
adoptadas por las empresas de salarios bajos;
• Alta rotación del personal.

4. El caso español
Los problemas principales del mercado laboral español
son los siguientes:
Un mercado dual. En España hay dos tipos de trabajadores: los que tienen trabajo fijo, protegidos por unos costes de
despido altos, y los que pasan una y otra vez de la desocupación a la ocupación temporal, con salarios bajos y sin coste de despido. Los jóvenes, con una tasa de paro que dobla
la media de la UE, el 46% el último trimestre del 2011, son los
principales perjudicados por la dualidad del mercado de trabajo.
Carencia de flexibilidad. El sistema de negociación colectiva actual impide a las empresas adaptarse al ciclo económico, puesto que sólo contempla dos alternativas: continuidad o cierre/ reducción de plantilla vía Expediente de Regulación de Empleo.
La última reforma ha abordado el segundo problema, pero no ha resuelto el primero. En todo caso, a la espera de los
resultados que dé su aplicación, todavía estamos muy lejos
236
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de un mercado laboral con “flexiguridad”, centrado en la ocupabilidad del trabajador y no en la protección del puesto de
trabajo, siendo este último un objetivo contraproducente por
la rigidez que implanta en la economía, cuando la crisis actual
exige sobre todo flexibilidad para adaptarse a los cambios
de modelo productivo que impone.
De todas maneras, corregir las deficiencias del mercado
laboral sólo es una parte de lo que se tiene que hacer para
superar el problema del paro en España. Para resolverlo también será decisivo:
Fomentar la actividad emprendedora. En momentos de
crisis como el actual, conviene especialmente facilitar el nacimiento de iniciativas empresariales, un campo en el cual la
Administración Pública española puede mejorar sustancialmente, según los datos del informe anual Doing Business que
publica el Banco Mundial, donde se evalúan las facilidades
para hacer negocios en 183 países del mundo. Destaca la
mala posición de España en el primero de los diez ítems valorados (iniciar un negocio), en el cual es uno de los países
que plantea más dificultades a los nuevos emprendedores:
ocupa el lugar 133, muy lejos de la posición mediana de los
países OCDE de altos ingresos (45).
La política económica tendría que garantizar un entorno
donde los emprendedores con proyectos solventes puedan
desarrollar sus ambiciones, en el contexto de unos mercados
de ámbito global. En esta línea interesa promover la cultura de
la responsabilidad empresarial, así como su difusión sistemática para aumentar la reputación de las empresas.
Mejorar la productividad: en la unión económica y monetaria, la productividad es decisiva para asegurar la capacidad competitiva de las empresas. Ésta es la clave para una
reactivación sólida, que haga compatible el crecimiento de
los salarios reales con la competitividad exterior. No obstante, la historia reciente demuestra que la economía española
no consigue aumentar simultáneamente la ocupación y la pro237
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ductividad (del trabajo); romper esta pauta es otra razón para reformar en profundidad el marco laboral. Tenemos que ver
la crisis actual como una oportunidad para reestructurar el tejido productivo y generar un aumento sostenible de la productividad; se debe ayudar en las transiciones a los sectores
con problemas, pero la crisis tiene que servir como punto de
partida para una transformación profunda del tejido productivo y empresarial.
“En cuanto al déficit de productividad se identifican las siguientes medidas para la reactivación, en los sectores público y privado, respectivamente:
• Al sector público, el impulso decidido del proceso de
simplificación administrativa, ya en marcha.
• Al sector privado, las políticas de apoyo a la competitividad empresarial y la creación de empresas, facilitando
la renovación del tejido productivo y reforzando el binomio innovación/internacionalización” (Informe del CAREC
para la cumbre económica 25/3/11).
En definitiva, necesitamos reforzar la confianza colectiva
en la actividad empresarial, restableciendo el atractivo de una
sociedad emprendedora como la mejor alternativa para el
mundo post crisis. En ningún caso tenemos que renunciar al
objetivo de contar con empresas prósperas, en sociedades
prósperas.
Referencias: http://www.theworkfoundation.com/ Good
Work and Our Times (July 2011), The Skills Dilemma. Skills
Under-Utilisation and Low-Wage Work (January 2012). Emprender con responsabilidad. Àngel Pes y Norbert Bilbeny.
Editorial LID, Madrid 2012. http://www.kauffman.org/ Where
Will The Jobs Come From? November 2009.
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Ponencia de Dña. Maravillas Rojo
ANTECEDENTES
Los retos que plantea el ofrecer un nivel de ocupación suficiente y de calidad en las sociedades desarrolladas han sido estudiados, abordados y replanteados durante varias décadas, al hilo de las diversas crisis y modificaciones del paradigma productivo. Gracias al trabajo acumulado en este
sentido y a la posibilidad de observar el éxito relativo de las
actuaciones emprendidas, deberíamos ser capaces de formular propuestas concretas, huyendo de las consideraciones
de orden general que podrían limitarnos a reinventar soluciones que ya han sido probadas. El momento actual, dominado
por diversas situaciones de crisis que se sobreponen y son a
la vez causa y efecto de la realidad de la ocupación, debe
tratarse desde las paradojas, no en una lógica lineal ni suponiendo que deriva únicamente de tendencias globales y desequilibrios que se han ido manteniendo, más o menos inalterados, en los últimos años.

PROPUESTAS
La iniciativa de la OCDE para crear un conjunto de indicadores de medida del desarrollo alternativo al PIB es loable.
Es imprescindible afrontar el futuro con un sistema de indicadores que permitan tener en cuenta los efectos intangibles.
La Unión Europea, en su Estrategia 2020, abogaba por un
crecimiento sostenible e inteligente. Incorpora en su planteamiento los conceptos de globalización, envejecimiento y cohesión social. Los conceptos planteados en la Estrategia
2020 son fundamentales y deberían figurar en la base de
cualquier iniciativa que se plantee.
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La renta por cápita de ningún modo nos indica una mejora de la cohesión social, lo que sí hace en todo caso entre
otros indicadores, p.e., la tasa de ocupación y los salarios mínimos. La ocupación es mucho más que un medio para generar ingresos: es una fuente de autoestima, relación e identificación. Consideremos la diferencia entre recibir un subsidio por desempleo frente a recibir un salario para trabajar; el
dinero puede ser el mismo pero la persona no es la misma en
cada situación. Es, también, un proyecto personal para muchas personas. En un paradigma de flexiguridad, las personas juegan un papel activo en su propia ocupabilidad, no son
simples elementos generadores de productividad. La estrategia 2020 dedicaba atención a la mejora de los perfiles profesionales. Para conseguirlo, hace falta mejorar el sistema
educativo, y también un trabajo continuo de las personas alrededor de sus competencias clave, específicas y transversales. Este trabajo es el que permite a las personas ser a la
par más productivas y más adaptables: puede potenciarse
con un buen uso de las tecnologías, siempre que se planteen estas como herramientas, no como fines. Esta es una de
las paradojas a las que aludíamos: se puede conseguir una
ciudad inteligente sin tecnología, si se cuenta con ciudadanos
inteligentes, lo contrario no es cierto.
La reducción de trámites administrativos está incorporada
en la dialéctica sobre la ocupación desde hace décadas, y se
han dado pasos significativos al respecto. Hay que tener en
cuenta, en su planteamiento, que la reducción de trámites como objetivo choca con la cultura legislativa garantista en la
que estamos ubicados. Hablar de la reducción de trámites
como un concepto general, sin sentar primero las bases de
los mínimos de garantía que queremos establecer para el
consumidor o el trabajador puede llevarnos a incoherencias.
Estamos inmersos en una crisis financiera y de valores. La
tentación de resolver estas crisis de forma superficial es intensa y peligrosa. La Responsabilidad Social Corporativa no
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debe ser entendida como una actividad desvinculada del modelo productivo de las empresas: es preferible ayudarlas a
construir una “cadena de sentido” –dar un sentido social a los
elementos de su cadena de valor– a alentar que “camuflen”
con buenas obras una cadena de valor poco responsable. En
este sentido, la crisis actúa como semillero de iniciativas colectivas de generación de valor a partir de principios sociales
y éticos. Hay que observar con atención, por ejemplo, las iniciativas de compra colectiva ética y ecológica o el fenómeno
de la emprendeduría social. Este tipo de iniciativas pueden
contribuir a que nuestra sociedad emerja de la crisis con un
paradigma social de ocupación distinto.
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Reflexiones y reacciones de los presentes y el TT30
a las ponencias del 20 de marzo
El compendio de indicadores de bienestar en los países
de la OCDE, que ha motivado la presente iniciativa del Club
de Roma, muestra en el caso de España diversos puntos débiles profundamente relacionados con el tema tratado por las
ponencias. En concreto, sitúan a España dentro del 20% de
países de la OCDE con peores datos en cuatro parámetros:
la tasa de ocupación, la tasa de desempleo a largo plazo, la
tasa de empleo de las madres con hijos en edad escolar y el
porcentaje de adultos con educación superior. Las ponencias
nos han hecho ver que, de hecho, los cuatro factores están
relacionados. Los retos del empleo en España, por tanto, pasan también por los retos de la educación, además de por un
cambio de paradigma en la relación entre la empresa y el trabajador, en lo que atañe a la flexibilidad laboral y a la formación continua y en el puesto de trabajo, como se ha detallado en las ponencias.
Reﬂexión: la globalización del mercado laboral. Soluciones
desde las empresas, los sindicatos y los organismos supranacionales.
Tratar de forma individual el problema en España, como ya
se ha mencionado, es necesario y aporta un margen razonable de mejora, pero la ocupación forma parte de los factores
en los que la globalización se manifiesta de manera más acuciante: consumo y creación de empleo ya no tienen una relación directa en un mercado determinado. Así, inmersos en
una crisis de ocupación, financiera, inmobiliaria, e incluso de
valores, los españoles podríamos llegar a la conclusión de
que la crisis se vive de la misma manera en todo el mundo:
nada más lejos de la realidad. En los países emergentes no
se aprecia la restricción de crédito, ni la deceleración de la
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producción. Así, la transnacionalidad de los mercados de
bienes, servicios y trabajos afecta a todos los niveles, incluso a pequeñas y medianas empresas sin necesidad que éstas se desarrollen en un ámbito de producción global. Este
hecho ya condiciona por sí solo el mercado de trabajo. Incluso tiende a aumentar su problemática por razones demográficas (convergencia salarial), por razones de mercado (aquello que te beneficia como consumidor puede perjudicarte como trabajador), por la propia evolución tecnológica (no hace
falta ir al lugar de trabajo para trabajar y por tanto la regularización del mercado de trabajo queda afectada) y por el cambio del papel del estado que esto implica (el impacto de la
globalización quita capacidad a los estados en su propio marco de regularización).
De todos estos factores, queremos señalar la llamada convergencia salarial como uno de los más alarmantes para la
sociedad Española. La posibilidad de cubrir las necesidades
de trabajo desde cualquier lugar del mundo crea una competencia laboral a la baja que no beneficia a ninguno de los
mercados laborales en liza. La degradación de las condiciones de trabajo en los países desarrollados no debe ser aceptada como una fatalidad del destino por la complejidad de
competir con países emergentes, con menores costes salariales y, a menudo, con menores limitaciones legales a la actividad económica. Los ponentes han señalado la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas como un factor limitador de este fenómeno. Por otro lado es preciso garantizar
el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la OIT en las
que se prevé que todos los países miembros de la organización dispongan de un sistema de salarios mínimos que cubra
a toda la población, que se adecue tanto a las necesidades
de supervivencia material de las familias como a las condiciones de productividad de la economía del país (Convenio
de la OIT sobre salarios mínimos de 1970). En este sentido,
sería oportuno conocer, estudiar y, en su caso, asumir todas
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aquellas propuestas que han surgido en los últimos años, tanto desde el mundo académico como de la sociedad civil, con
el objetivo de contribuir a hacer efectivo este Convenio a escala universal –propuestas de tipo jurídico, que apuntan a la
creación de un Tribunal de la OIT con capacidades similares
a las del Tribunal de la OMC, o propuestas de tipo económico, que apuntan a la integración de los sistemas de salarios
mínimos nacionales en un sistema de salarios mínimos regional o mundial, que permita la supervivencia de los sistemas
nacionales en un contexto de globalización-. Un sistema internacional de salarios mínimos, flexible pero que garantizaría que los beneficios de la globalización lleguen también a
los trabajadores de los países emergentes. En un momento
convulso como el actual, hay lugar también para la asunción
por parte de los sindicatos de un papel global, que se podría
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estructurar a través de la creación de federaciones sindicales
regionales y mundiales.
La posibilidad de arbitraje en costes y regulación laboral y
ambiental por parte de las empresas transnacionales puede
conllevar una disminución del poder del ciudadano, que perdería progresivamente la capacidad de influir, con su voto,
sobre las políticas que condicionan su futuro. Se ha señalado
la necesidad de que las empresas multinacionales lideren un
modelo de crecimiento sostenible y social a través de toda su
cadena de valor. Asimismo, los organismos supranacionales
deben pasar a tener un mayor peso en el establecimiento de
un marco laboral internacional sostenible y justo. En este sentido, destacamos la obra Gobernabilidad Democrática Global (2007) escrita por el TT30.
En resumen de lo anterior es importante:
- Dar valor a las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas.
- Garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la OIT
sobre salarios mínimos que se adecúen tanto a las necesidades de supervivencia material de las familias como
a las condiciones de productividad de la economía del
país.
- Exigir que las multinacionales lideren un modelo de crecimiento sostenible y social a través de toda su cadena
de valor.
- Otorgar mayor peso a los organismos supranacionales
en el establecimiento de un marco laboral internacional
sostenible y justo.

Reﬂexión: crecimiento y bienestar. Economía social.
La OCDE, en su iniciativa Better Life, propone un conjunto
de indicadores de bienestar complementarios a la medida del
245

Roma2013_Layout 5 17/06/13 12:17 Página 246

PIB. Esta iniciativa es loable, pero por sí sola no denota que
esté superado el paradigma del crecimiento como único objetivo. El signo de nuestro tiempo es la gestión de paradojas
no lógicas. ¿Qué tipo de crecimiento queremos? ¿Son válidos
muchos de los indicadores que usamos para medir/valorar el
crecimiento? Existen, como ha señalado la OCDE, muchos
elementos que deben ser tenidos en cuenta para conseguir
una visión y crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Hay todavía muchos más factores intangibles que hace falta
identificar, medir y apreciar.
Los ponentes han coincidido en resaltar la gran importancia del factor emprendedor. Es preciso ir más allá en el tratamiento del hecho emprendedor. No basta protegerlo y tenerlo en cuenta únicamente como un elemento más de creación
de actividad económica y aumento del PIB. La economía social, que aplica los principios democráticos a la empresa, ha
demostrado en múltiples ocasiones ser capaz de generar proyectos eficientes y competitivos, basados en la participación
de los trabajadores y en la equidad distributiva. La compra
colectiva ética y ecológica, la puesta en valor de los productos locales forman parte de las tendencias en los países desarrollados y deben ser tenidos en cuenta en los debates, no
sólo como fenómenos aislados sino como ejemplos de creación de intangibles que contribuyen al bienestar de la sociedad y a la cohesión social.
En este sentido, los ponentes nos han recordado también
que la ocupación es mucho más que la generación de ingresos: es también un ámbito de relación, de desarrollo de la autoestima y de proyecto personal. Reducir el debate al arbitraje de costes o de normativas lleva inevitablemente al error,
puesto que no tiene en cuenta la dimensión humana de toda
actividad económica y laboral.
Finalmente, no estaría de más recordar que la actividad
económica debería estar regida por pautas éticas. Éstas pasan por ofrecer oportunidades y ser solidarios dando priori246
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dad a aquellos en riesgo de exclusión social. En este sentido,
no debe entenderse la atención a las personas más frágiles
desde la asistencia, sino desde la creación de oportunidades
para la participación en la vida social y económica. Existe el
peligro de pasar de una sociedad basada en el Estado del
Bienestar a ser una sociedad Asistencial.
No podemos olvidar que el paso de un capitalismo industrial de escala nacional a un capitalismo informacional de escala global puede traducirse fácilmente en una tendencia estructural al incremento de las desigualdades salariales en el
interior de los mercados de trabajo de los países más desarrollados. El vínculo entre crecimiento económico y distribución equitativa de la renta se ha debilitado en las últimas
décadas en estos países y las tendencias del mercado de
trabajo son el ejemplo más expresivo de este debilitamiento.
Las “recuperaciones sin empleo” –el hecho de que el retorno al crecimiento después de una crisis económica, en los
países desarrollados, cada vez tiene una traducción más tardía en términos de generación de ocupación- no hace sino
confirmar esta desvinculación entre el crecimiento y el empleo entendido como factor de inclusión social o, dicho de
otro modo, entre el crecimiento y el mercado de trabajo entendido como un espacio de oportunidades distribuidas
equitativamente. Por ello, es necesario repensar los instrumentos y las instituciones que nos tienen que permitir rehacer este vínculo. La profundización de los mecanismos democráticos en el seno de las organizaciones productivas es,
en este sentido, una estrategia a la que cabe prestar la máxima atención.
Así las ideas surgidas en esta reflexión pueden sintetizarse en:
- Construir alrededor de la idea de un capitalismo social.
- Exigir unos valores y pautas éticas a la actividad económica.
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- Vincular el crecimiento al mercado de trabajo entendido
como un espacio de oportunidades distribuidas equitativamente, minimizando la exclusión social y aumentando
la participación en la vida social y económica.

Reﬂexión: el papel del sistema ﬁnanciero
Una parte importante de los problemas de la ocupación en
España y en Europa en la actual crisis se puede achacar a la
crisis financiera. La restricción de crédito y la limitación de la
liquidez que ha originado se traduce en una ralentización de
la actividad económica que ha dañado el tejido de pequeñas
y medianas empresas. Esta parte del problema de la ocupación se puede considerar cíclica, y para este problema en
particular sí son de aplicación las medidas de gestión del ciclo. Destacamos en particular las políticas de estímulo al crédito empresarial y una reforma del sistema financiero que evite otro colapso. En el sistema financiero convive una actividad económica intensamente regulada, la banca comercial,
con una actividad muy poco regulada, la banca de inversión
y los hedge funds, que va ganando importancia en el conjunto del sistema. Es necesario abordar este factor para equilibrar el sistema financiero.
Se han señalado así durante la sesión las siguientes medidas:
- La adopción de políticas de estímulo al crédito empresarial.
- Emprender una reforma del sistema financiero que evite
otro colapso.
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Reﬂexión: seguridad, ﬂexibilidad, educación y ocupabilidad.
Propuestas.
Los ponentes han introducido el concepto de flexiseguridad. En un paradigma de flexiseguridad, el trabajador puede
perder un puesto y volver a ocupar otro, en un marco regulatorio y operativo que agiliza la movilidad, y en un paradigma
de formación que asegura que estará, en todo momento, capacitado para resultar de utilidad a una nueva empresa. El
paradigma de la protección del lugar de trabajo fijo, que impera todavía en España, oculta diversas disfunciones del sistema. Hay diversas medidas que podrían dinamizar el sistema, a saber:
Paliar el desequilibrio entre la formación y las necesidades
del tejido productivo. En el caso de España, hay demasiadas
personas con fracaso escolar y demasiadas personas sobrecualificadas. Las políticas de empleo pueden fomentar el desarrollo de conocimientos y competencias transversales, según las necesidades, tanto a unas como a otras. Asimismo
volver a revalorizar la formación profesional, a todos los niveles (social, familiar, etc).
Potenciación de la formación en el lugar de trabajo y continuada, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores. Para poder innovar, la empresa debe hacerlo a través
de la cualificación de sus trabajadores.
En las políticas de ocupación debe potenciarse la posibilidad de restructuración ocupacional que implique que el trabajador que pierda el trabajo no entre en el desempleo.
Fomento de la actividad emprendedora, entendida no únicamente como la creación de nuevas empresas sino también
dentro de las empresas existentes. Se puede aplicar elementos ya probados en la economía social a la mejora del
perfil profesional del trabajador y a su participación en la gestión de la empresa.
Apuesta por la internacionalización y la innovación.
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Necesidad de reflexión sobre las competencias existentes,
tanto por parte de las personas como de las empresas, en la
formulación de políticas de estímulo sectorial. La recuperación del empleo vendrá a través de nuevas empresas en sectores innovadores, pero también de la supervivencia de empresas tradicionales en sectores clásicos, reinventados y actualizados.
Divulgación y puesta en marcha de herramientas para canalizar el talento dentro de las empresas y en la sociedad.
Existe un gran número de gente con aptitudes e iniciativa y es
fundamental establecer mecanismos para desarrollarlo.
Hacer partícipe a la ciudadanía en el proceso de transformación socio-laboral.
Flexibilizar el puesto de trabajo pudiendo ofrecerse no exclusivamente puestos a tiempo completo (100%) sino introducir flexibilidad suficiente (puestos de trabajo al 50 ó 60 ó
40% del tiempo) y posibilidad de desarrollar parte del trabajo a distancia (sin presencia, desde casa e.g.), permitiendo
ello una mayor distribución del empleo y asimismo pudiendo
facilitar la conciliación familiar.
La situación actual no debe entenderse como un momento de paréntesis (tal y como se han entendido hasta hoy todas
las crisis) sino como un cambio real de paradigma social. Estos elementos de trabajo pueden ayudar a avanzar hacia esta nueva situación. En el caso español, es necesario cambiar
el tejido productivo. Nace desde el fomento de la educación
que conduce a una mayor capacidad crítica, conocimiento y
culturalización; continúa por adecuar la educación en todos
sus pasos con el criterio de universalidad, calidad y necesidad social; sigue por un cambio de la cultura empresarial española a través de entender la competitividad a través de la
innovación; y culmina por entender la internacionalización,
la mejora de la productividad y la plena incorporación de las
TIC en la industria y los servicios.
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SALVADOR MAS DE XAXÀS
“Los jóvenes”

Según un informe de UNICEF, el paro de jóvenes de entre
16 y 19 años en España es del 69%, mientras que el fracaso
escolar es del 30%1. Afrontamos una crisis que no es sólo
económica, sino también formativa y de valores. Por ello, debe establecerse un consenso político entorno a la educación.
Es inaceptable que, a cada cambio político en el Gobierno,
haya un cambio en el sistema educativo.

1

Véase: UNICEF (2012). La infancia en España 2012-2013. El impacto
de la crisis en los niños. Documento en línea:
<http://www.unicef.org/spanish/media/files/Infancia_2012_2013_final.pdf >.
[Consulta: junio
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Nos encontramos ante una nueva pobreza, jóvenes sin formación que hace 3-5 años trabajaban en los sectores de la
construcción o de la restauración y cobraban de 1.500 a
2.000 euros al mes. Estos jóvenes están ahora en el paro, sin
formación, sin expectativas, sin ilusiones ni iniciativas. En España hay mucho paro juvenil, pero las empresas no llegan a
cubrir todas las vacantes por falta de formación. Por ello, hay
que reenganchar a estos jóvenes a la educación, para que
puedan reengancharse a su desarrollo personal.
En Alemania, sólo un 30-35% de los jóvenes va a la universidad, mientras que el resto hace un aprendizaje dual escuela-empresa, gracias a una estrecha colaboración entre los
dos ámbitos. Esta sintonía entre centros de formación y empresas no existe en España, pero es el modelo hacia donde
debemos tender. Hace 5 años, desde la Fundación Èxit realizamos un viaje formativo a la Cámara de Comercio de Ale-
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mania, con el fin de conocer de primera mano este sistema
dual.
A partir de ahí, se creó un programa educativo en el cual
la Fundación Èxit ejerce de puente entre la empresa y el centro formativo. El proyecto consiste en unas prácticas de jóvenes de entre 16 y 21 años en empresas de tamaño medio-alto, para enseñarles qué es la compañía y cómo funciona.
Consta de un total de 7 institutos de secundaria y 50 empresas adheridas voluntariamente (entre las que se encuentran
el Grupo VIPS o el grupo Tragaluz). El proyecto se lleva a cabo en Madrid y en Barcelona. Una característica importante
de este proyecto es que debe ser atractivo e interesante para las empresas. No se trata de hacer caridad, sino de implicar a las empresas que tienen una responsabilidad social corporativa en desarrollo.
Una de las consecuencias positivas de este programa es
que el 30% de los jóvenes han recalado en la empresa donde han realizado las prácticas. Una observación que se hace
desde estas empresas es que, de haber recibido el currículum de estos jóvenes, sin más, no los habrían contratado.
A partir de esta experiencia exitosa, se constata la necesidad de que haya cambios legislativos que favorezcan este tipo de colaboración. Hay que recordar que al iniciar este programa, este tipo de proyectos, si bien no eran ilegales, sí eran
alegales. Con la crisis económica actual, la clase política debe ser más receptiva a este tipo de iniciativas.
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MARIA ÀNGELS TRESERRA
“Las personas mayores”
El problema de la vejez es estructural, no coyuntural. Para
abordarlo, hay que plantear una estrategia cualitativa, y no
cuantitativa, ya que se trata de un colectivo heterogéneo. Podemos homogeneizar a los recién nacidos, ya que tienen una
estructura neuronal casi idéntica, pero algo muy distinto sucede con las personas mayores. “Las personas envejecemos
tal como hemos vivido.” Por ello, hay que abordar la vejez
desde un punto de vista biológico, social y espiritual.
Se pueden establecer tres etapas en el proceso de envejecimiento:
65 – 75 años: 1r envejecimiento
75 – 80 años: 2º envejecimiento
80 en adelante: 3r envejecimiento
Gracias al aumento de la esperanza de vida en los países
desarrollados (en especial de la población masculina, que está acortando la diferencia respecto a la femenina), aumenta la
dependencia respecto a la población activa. Se produce un
fenómeno curioso, como es el desplazamiento de la edad
productiva y una modificación de la estructura laboral: de un
lado, una parte significativa de la juventud retrasa su incorporación al mercado laboral, debido a una mayor y más larga formación; del otro, empieza a retrasarse el acceso a la
jubilación. Así, tanto el principio como el final de la vida productiva tienden a producirse más tarde que hace unas décadas.
La variante sexo representa un factor de riesgo, también
en la vejez. De hecho, es un factor de riesgo de carácter acumulativo, ya que las discriminaciones que las mujeres han su-
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frido a lo largo de sus vidas se han ido sumando: menor formación, menor sueldo por el mismo empleo, menor cotización, menor pensión, etc.
Así, a la persona mayor se le plantean tres interrogantes:
1.
2.
3.

¿De qué viviré?
¿Cómo me encontraré?
¿Qué haré?

La primera pregunta implica directamente a las estructuras
administrativas y exige una responsabilidad en los gestores
de las mismas. El sistema de pensiones es la garantía de una
cohesión social dentro de la pirámide demográfica.
La segunda pregunta también hace referencia a las políticas sociales, en especial, al sistema público de sanidad. La
media de fármacos consumidos por los mayores es de 8 al
día. Un recorte de esta prestación no comportará un ahorro,
sino un sobrecoste aplazado, debido a las consecuencias negativas que acarreará. Retrasar las soluciones empeora los
problemas.
La tercera pregunta apunta a la necesidad de una proyección social de la persona mayor, de una interacción con el
entorno. Por una parte, una interacción intergeneracional, en
la que el mayor debe ser útil y respetado, puesto que tiene un
gran capital humano acumulado por toda una vida. Y también
una interacción intrageneracional, que permite una identificación con personas que tienen los mismos intereses y necesidades.
Un aspecto central de las acciones con personas mayores es considerarlas por sus capacidades, no por sus pérdidas. Es verdad que tienen pérdidas (fisiológicas, laborales y
sociales). En este sentido, tienen una pobreza impuesta y, por
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consiguiente, son personas fácilmente excluibles. Un ejemplo de ello es la moda. Para la moda, “las personas mayores
son transparentes”. Pero considerarlas por sus capacidades
es una actitud profundamente democrática. Quizás por esta
razón, los mayores son el colectivo que ejerce el derecho a
voto de forma masiva. Es una forma de reivindicar su presencia, de ejercer un protagonismo y de no sentirse excluido.
La precariedad en los mayores es más sofisticada que en
otros colectivos. No sólo hay que garantizar las necesidades
objetivas (mediante pensiones y otras políticas sociales). También hay que cubrir las necesidades subjetivas: seguridad,
continuidad y garantías, en oposición a la juventud, que necesita ilusión y proyectos. Para satisfacer estas necesidades
subjetivas hay que afrontar una tendencia social de largo alcance como es el advenimiento de la sociedad de la incertidumbre. La crisis de valores puede hacer especial mella entre los mayores, puesto que la educación y los valores dominantes que recibieron fueron la seguridad, la permanencia e
incluso una cierta rigidez.
Pero hay un peligro mucho más acuciante a la hora de satisfacer necesidades subjetivas de los mayores: el individualismo creciente de nuestra sociedad. Este peligro, que va del
brazo con el consumismo y otros valores como la banalidad,
debe hacernos reaccionar. Debemos recuperar valores que
acaso se hayan perdido por el camino y que son pilares de la
dignidad humana. Nos referimos a la lealtad, a la honestidad
y a la solidaridad.
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ELISABET ALMEDA
“Las mujeres”
Dentro de las mujeres, hay dos colectivos especialmente
desfavorecidos:
- Mujeres bajo medidas de corrección penal (“mujeres presas”)
- Mujeres que encabezan familias monoparentales (“madres solas”)
Muchas veces, se da una conjunción de las dos categorías, lo cual las hace doblemente invisibles a la agenda política, a la agenda mediática y a la academia. Es un colectivo
poco vertebrado y asociado, por lo que puede ejercer poca
presión y lobby. Es más, no hay que olvidar la valoración social que tradicionalmente se daba a las mujeres solas y/o presas: hasta finales del siglo XX, este colectivo no era sólo “doblemente invisible”. Era doblemente malo. Y en la actualidad,
superada esta moral condenatoria, la moral mercantilista del
siglo XXI también las excluye: las mujeres solas y/o presas no
son comercialmente rentables.
Cataluña es la única comunidad autónoma del Estado español que tiene competencias exclusivas en materia penitenciaria. En este sentido, durante la última década se han
aplicado políticas que permiten afirmar que la situación en
las prisiones catalanas es mejor que en el resto de España.
Pero aún y así se tendría que haber hecho más y mejor. Ahora, con los recortes presupuestarios, la precaria situación que
sufren se verá especialmente agravada. En estos momentos,
los centros penitenciarios de mujeres y jóvenes están ahora
ya a punto de explotar.
Según datos de Eurostat, Cataluña y España son los países
con mayor porcentaje de mujeres presas en el conjunto de la
Unión Europea. Por cada 100.000 personas hay 140 reclusas
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en Cataluña y 150 en España. En comparación, en el conjunto de la UE, esta ratio es de sólo 70 a 100.000. Otros países
como EEUU, China o Rusia, considerados “Estados penales”
donde además es vigente la pena de muerte, la proporción es
de 800 presas por 100.000 habitantes. Si tomamos el cociente entre hombres presos/mujeres presas, también obtenemos cifras desfavorables para Cataluña y España. Por cada 100 reclusos, hay 3-4 reclusas en la UE y 7-8 en Cataluña
y España2.
Esta desviación se debe a opciones sostenidas por políticas penalizadoras, frente a una deficiencia en políticas sociales relacionadas con la pobreza, las drogas, la reinserción,
etc.
Sin embargo, es destacable que la Asamblea General de
la ONU aprobó en 2011 las “Reglas de las Naciones Unidas
para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas
de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)”3. Es el primer documento de esta naturaleza que emana de un organismo internacional y que fija su atención en este colectivo. En contraste, se observa que la primera Declaración de los derechos del niño data de 1959, muy anterior.
Por cuanto refiere a las mujeres que encabezan familias
monoparentales (“madres solas”), se trata de un colectivo he-

2

Para mayor información, véase la web de Eurostat “Crime Trends in Detail”:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crime_trends_in_detail>

3

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de
Bangkok). Aprobadas por la Asamblea General de la ONU, el 16 de marzo
de 2011. Referencia: A/RES/65/229.
Documento en línea:
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/526/31/PDF/N1052631.pdf?OpenElement>

[Consulta: junio 2012]
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terogéneo, puesto que hay muchas formas de acceder a esta categoría (abandono, divorcio, viudedad, etc.). En algunas
ocasiones, la madre sola ha sido previamente una mujer maltratada. Con todo, las madres solteras y las divorciadas por
vías comunes son las más frecuentes dentro de este grupo.
La principal dificultad con la que se encuentran estas mujeres es no responder al modelo biparental dominante de nuestra sociedad. Así, la conciliación entre trabajo y cuidado de
los hijos resulta todavía más complicado.
Según un estudio de UNICEF, el 20% de los niños (uno de
cada cinco) cae en la pobreza. De estos niños, el 70% forma
parte de una familia monoparental.
En conclusión, ante los problemas que plantea la pobreza
y la exclusión social no sólo de mujeres, sino también de otros
colectivos de riesgo, hay que exigir unos mínimos en políticas sociales. Las políticas públicas en educación, en sanidad y en servicios sociales deben ser el pilar sobre el que se
sustenten las relaciones sociales. Sin embargo, estamos asistiendo al desmantelamiento (parcial) del Estado del Bienestar.
Y el vacío que deja esta inhibición no puede ser cubierto completamente por la sociedad civil organizada. El tercer sector,
que en Cataluña tiene un peso específico y un bagaje muy
importantes, no debe ser el sustituto del Estado del Bienestar.
Las políticas de subvenciones a la sociedad civil, que deben
existir, no deben enmascarar una privatización del Estado del
Bienestar.
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DEBATE
A continuación se detallan los temas debatidos a partir de
las intervenciones de los ponentes.
(Re)categorización de los problemas
Más allá de la crisis económica y social, nos hallamos ante una ruptura de los esquemas. Las categorías heredadas
ya no nos sirven en muchos casos y tenemos problemas para sectorializar y clasificar adecuadamente las nuevas dinámicas. Ello es relevante, porque es a partir de una taxonomía
detallada que se pueden establecer prioridades de acción
política. Sin embargo, en estos momentos carecemos de ella.
“Me siento como si estuviera en un hospital de guerra. Hay
más peticiones que recursos”.
Ante esta situación, la academia ofrece un método:
- Ante todo, hay que determinar la extensión y la intensidad de la problemática.
- Después, hay que identificar las causas.
- Y finalmente, hay que prever la cadena de consecuencias.
Venimos de una época de abundancia, que no exigía rigor
alguno en la proyección de políticas públicas. Los números
cuadraban igualmente. Pero ahora los recursos se han estrangulado de golpe y hay que aprender a ser rigurosos. Aun y
así, aunque las decisiones del gobernante sean mucho más
ponderadas que anteriormente, hay un mayor grado de incertidumbre.
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Sociedad civil
Si la Administración tiene dinero, interviene y dirige. Dicho
esto, el Estado no puede ver en la sociedad civil un competidor (o peor aún, un enemigo). De ser así, la política de subvenciones que aplique puede anestesiar la iniciativa ciudadana. “Te compro y estás a mi servicio”.
En un futuro próximo puede darse la paradoja de que ni el
Estado ni el mercado estén en condiciones de proveer determinados servicios básicos. Por esto es importante que la sociedad esté autoorganizada mediante valores como el asociacionismo, el activismo o el civismo. Esta vertebración social que no es de carácter estatal ni mercantil recibe el nombre de sociedad civil organizada. Esta tercera vía debe potenciarse, debe incentivarse el voluntariado e incluso debe
recibir bonificaciones por parte del Estado (por ejemplo, de tipo fiscal). Con todo, debe tenerse bien presente que esta opción comporta un cambio de actitudes, incluso un cambio cultural. Frente a los valores de paternalismo y pasividad (Estado) y de lucro y consumismo (mercado), deben emerger nuevos (o no tan nuevos) valores como el esfuerzo, la responsabilidad y la solidaridad.
Sin caer en estereotipos traidores, podemos decir que Cataluña tiene una larga tradición referida a la sociedad civil organizada. Una vez más, el rigor y la autoexigencia deben medir la veracidad de esta afirmación.

La incertidumbre y el miedo
La crisis económica ha ampliado el perímetro de la pobreza y la exclusión. Si antes la incertidumbre sólo afectaba a
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las bolsas marginales, ahora se ha instalado en amplias franjas de las clases medias y populares. Mucha gente que hasta ahora vivía dignamente se ha empobrecido súbitamente, o
tiene miedo de hacerlo. La crisis es una oportunidad de cambio, de revisión, de mejora. Pero también es una amenaza
que da miedo.
Este miedo es políticamente delicado porque es altamente inflamable. Hay que aceptar que existe. Mucha gente teme
ser expulsada del sistema (paro, hipoteca, emigración de los
jóvenes inadecuadamente formados, etc.). Hay que aceptar
que el miedo que sienten por ser expulsados es legítimo y
hay que canalizar este sentimiento por vías integradoras. De
no ser así, estas franjas de nueva pobreza pueden caer en la
“tentación radical”, sobre todo de extrema derecha, como ya
ha sucedido en otras partes de Europa.
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