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Els joves catalans davant del mirall
Adrià Aldomà i Albert Barqué*

Introducció
Catalunya, any 2014. Un any per recordar el passat i per reflexionar sobre el futur. Fa 300 anys
de la caiguda de Barcelona a mans de les tropes borbòniques. Independentment de la interpretació que es faci d’aquests fets, és indubtable que van marcar profundament l’esdevenir del país.
A la vegada aquest any 2014 es presenta com un any de canvis a nivell polític que segurament
tindran una repercussió determinant en el futur de Catalunya. El debat actual està centrat en
la possibilitat de que Catalunya esdevingui un estat independent. Però més enllà d’aquest fet
encara incert, el que ja és un fet consumat és el trencament de l’status quo, determinat fins ara
dins el marc de l’estat autonòmic espanyol sorgit de la transició.
A aquesta singularitat catalana s’hi uneix una component global. El món contemporani
està experimentant turbulències importants que són una possible indicació de canvis. La crisi
econòmica, amb especial impacte al sud d’Europa, n’és l’element més visible. Però el fenomen
de canvis és molt més complex i hi entren en joc altres aspectes com la crisi política en bona part
dels països occidentals, els reequilibris de poder polític en
el món o el progrés tecnològic cada vegada més accelerat.
Davant d’una situació
Davant aquesta situació de canvi i incertesa és fonade canvi i incertesa és
mental
tenir informació i coneixement sobre el nostre enfonamental tenir informació
torn.
En
primer lloc perquè els canvis poden ser oportunii coneixement sobre el
tats
si
es
té la capacitat d’adaptar-s’hi i treure’n rendiment,
nostre entorn
però poden ser nefastos si no s’actua amb coneixement de
causa. En segon lloc perquè els canvis polítics que viurem
en els propers anys a Catalunya implicaran el replantejament i la definició d’estructures d’estat
que difícilment es modifiquen en condicions normals.
Així doncs, aquest estudi va precisament en aquesta direcció; analitzarem quins aspectes
condicionaran el futur de manera que ens ajudin a prendre les decisions presents (que tenen
* Els autors volen donar les gràcies a totes les persones que els han inspirat i a tots aquells que els han donat opinions i suggeriments sobre el projecte. En especial volen agrair el suport i la col·laboració de David Bertran, Jordi Quer i la Fundació
Lluís Carulla.
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repercussions a llarg termini) amb molta més solvència. En la situació actual de la societat catalana és imprescindible tenir una visió sòlida i elaborada sobre el futur, per poder dissenyar unes
institucions catalanes ja adaptades al segle xxi.
Aquest treball consisteix en l’estudi del futur des de la perspectiva dels joves; concretament
el futur de Catalunya. En altres paraules, es tracta d’una prospectiva de Catalunya des del punt
de vista de la generació que actualment està arribant a l’edat adulta. Arreu se’ns coneix amb el
nom de “Millennials” o “Generation Y” i els nostres anys de naixement van des de la dècada de
1980 a la dècada de 2000, aproximadament. Aquest text, doncs, consisteix en una exploració,
vista amb els ulls de les noves generacions, dels condicionants i la possible configuració del
nostre món d’aquí 25 o 30 anys. D’una banda l’estudi està centrat en la caracterització dels individus de la nostra generació, i de l’altra, en les tendències que tindran un gran impacte i una
profunda influència en el futur de Catalunya i de la seva societat. A la vegada, però, es tracten
les tendències globals, cada vegada més determinants en el futur de qualsevol comunitat.
L’estudi del nostre món d’aquí 25 o 30 anys pot semblar molt llunyà en un context en que la
immediatesa ho és tot. Però en el fons, 25 o 30 anys és una xifra molt adequada ja que és tracta
del període natural d’una generació humana. A la vegada,
en aquest període de temps, els joves que ara tot just fan les
L’objectiu no és predir el
primeres passes en la vida adulta es trobaran en plena mafutur de Catalunya (ja que
duresa. Més enllà d’aquestes consideracions generacionals,
difícilment es pot predir
la perspectiva del llarg termini és un element fonamental
més enllà de certs aspectes
en l’organització i la presa de decisions tan dels individus
generals), sinó que tracta
com de les societats. Val a dir però, que la relativa llunyania
de reflexionar sobre quins
del futur a estudiar és un repte afegit en l’estudi, ja que
elements condicionaran i
difícilment és possible una simple extrapolació del present.
influenciaran la societat
Aquest és un projecte diferent, nou i trencador amb un
catalana del futur
enfocament totalment nou respecte dels estudis ja publicats en la literatura acadèmica. L’estudi està dividit en dos
parts. En la primera part realitzem una breu descripció i anàlisi dels joves (catalans) actuals
que després utilitzarem per analitzar l’impacte que poden tenir les seves característiques en el
futur. En segon lloc realitzem l’estudi prospectiu en sí. Aquest comença amb un capítol introductori on es descriuen les tendències futures més importants, les mega tendències. Aquestes
tendències es desenvolupen en els quatre capítols posteriors que analitzen l’economia, l’educació
i la recerca, la cultura i la societat, i l’estat del futur. Finalment s’acaba l’estudi amb una breu
conclusió per a remarcar els aspectes més importants. L’anàlisi no serà merament descriptiva,
sinó que davant la possibilitat de cert futur argumentem quin camí pot ser més profitós o quins
aspectes cal prioritzar.
Abans d’entrar en matèria cal preguntar-nos què és exactament un estudi prospectiu. La
prospectiva o l’estudi del futur consisteix en usar la informació que tenim sobre el passat i el
present per a fer projeccions sobre el futur. L’estudi prospectiu no té com a objectiu “predir” el
futur de forma acurada, sinó donar una visió d’un futur possible, plantejant hipòtesis i escenaris,
tenint en compte la situació actual i la informació de que disposem. Ens permet copsar una visió
general en que els aspectes més concrets queden indeterminats.
Per evitar confusions, volem deixar que l’objectiu de l’estudi no és predir el futur de Catalunya (ja que difícilment es pot predir més enllà de certs aspectes generals), sinó que tracta de
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reflexionar sobre quins elements condicionaran i influenciaran la societat catalana del futur. A
la vegada, l’estudi no pretén donar una visió exhaustiva del possible futur de Catalunya o dels
aspectes que el poden condicionar ja que això només seria possible a través d’un esforç col·lectiu
molt més ambiciós que el que ens ha ocupat. El que sí que pretenem és descriure alguns dels
aspectes que cal considerar i plantejar-ne hipòtesis al respecte. Esperem que això serveixi per
estimular un debat públic sobre el nostre futur col·lectiu i que conscienciï tan els ciutadans
com els responsables polítics de la importància d’aprofundir en l’estudi del futur a l’hora de
prendre decisions.
El que representa un estudi prospectiu va molt lligat a la seva utilitat. La utilitat d’un estudi
prospectiu rau en la capacitat d’anticipar escenaris futurs de manera que ens ajudin en la presa
de decisions i en la planificació del present. També és útil per a detectar què és rellevant i poder
així prioritzar els aspectes del present que poden tenir un impacte més important en el futur.
L’objectiu d’un estudi prospectiu és també el d’obrir la ment a noves idees, de considerar
possibilitats i escenaris que rarament ens plantegem en el dia a dia. Això pot no tenir una utilitat directa, però sí que ens permet sortir dels esquemes habituals de pensament i potencia la
creativitat a l’hora d’encarar els problemes i la presa de decisions. És més, es pot considerar que
el simple fet de reflexionar sobre el futur ja té beneficis per si sol, ja que de forma automàtica
donem més valor al futur ‘jo’ i a les circumstàncies en que
li tocarà viure. Això ajuda a reequilibrar la presa de deci
La utilitat d’un estudi
sions cap al llarg termini, corregint així la tendència natural
prospectiu rau en la
que tenim de valorar en excés el curt termini.
capacitat d’anticipar
Tot i així, és sobretot a nivell de societat on la reflexió
escenaris futurs de manera
sobre el futur és més necessària. Un debat sincer i informat
que ens ajudin en la presa
entre ciutadans que resulti en una visió compartida del
de decisions i en la
futur és de gran importància per afrontar el present amb
planificació del present
un optimisme moderat i amb energia, i sobretot per tenir
confiança i seguretat en el futur. Aquest últim aspecte és
fonamental per a la prosperitat d’una societat ja que fomenta la cooperació a llarg termini dels
individus i la inversió de recursos presents que repercutiran de forma positiva en el futur. És
important que aquest debat sigui inclusiu, que incorpori tota la diversitat d’opinions i creences
dels ciutadans, de manera que es pugui bastir una visió de futur col·lectiu que sigui atractiva
per una gran majoria de ciutadans. Això permet que, tot i que pugui haver-hi una gran diversitat
d’opinions, la societat estigui cohesionada gràcies a la visió compartida de futur.
El debat col·lectiu sobre el futur facilita també un altre aspecte fonamental (potser el més
important de tots) que és l’establiment com a societat d’uns objectius a llarg termini. Això és
imprescindible per donar un rumb al país. Sense uns objectius a llarg termini acceptats per
una gran majoria i que guiïn la presa de decisions a nivell polític, social i econòmic és molt
difícil arribar a bon port. Els objectius compartits a llarg termini són l’element més important
de vertebració d’una societat. Això facilita l’entesa política, augmenta el sentiment de confiança i
cohesió en la societat i permet la creació d’expectatives realistes sobre el futur; tots ells elements
imprescindibles per a un bon funcionament de la societat.
En definitiva l’estudi del futur és un element no només imprescindible per a la presa de decisions, sinó que a la vegada pot ser de gran ajuda per a configurar una societat molt més pròspera.
Els autors confiem que aquest estudi sigui un primer pas en aquesta direcció i que contribueixi
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a activar un debat més que necessari al voltant d’aquests temes. Abans d’entrar de ple a l’estudi,
però, cal reflexionar breument sobre les eines i mètodes que utilitzarem per a realitzar aquest
estudi. Així, abans de començar a donar respostes cal trobar
les preguntes rellevants. Davant la quantitat astronòmica de
L’estudi del futur és
futurs possibles, com podem ser capaços de detectar els que
un element no només
tenen més possibilitats d’ocórrer? Òbviament aquesta és
imprescindible per a la presa
una pregunta molt complexa i que queda més enllà d’aquest
de decisions, sinó que a la
estudi. Tot i així és fonamental tenir-la present ja que són
vegada pot ser de gran ajuda
les respostes a aquesta pregunta les que ens interessen.
per a configurar una societat
De forma general és l’existència d’una certa regularitat
molt més pròspera
en els esdeveniments al llarg del temps, la dinàmica, el que
ens permet fer projeccions en el futur. Això és molt obvi
per exemple en la física clàssica, que consisteix en models matemàtics que descriuen amb gran
precisió l’evolució del món. La humanitat sempre ha lluitat per entendre la finalitat de la terra i
de com funciona amb nosaltres dins ella. Amb l’impacte de les nostres activitats que influeixen
directament en el comportament de tot el sistema, un estudi d’aquestes característiques és més
urgent que mai.
En les societats humanes, la dinàmica és molt més complexa. Per tant, és pràcticament impossible predir esdeveniments concrets. Tot i així la societat no és un sistema aleatori, sinó que
es pot definir com un sistema complex adaptatiu. Això implica que té un funcionament caòtic
difícilment predictible, però a la vegada té tendències sòlides que donen certa direccionalitat a
la dinàmica. És a dir que davant la quantitat astronòmica de futurs possibles, desconeixem quin
serà el futur concret que acabarem experimentant, però sí que podem afirmar que hi ha futurs
amb certes característiques que tenen més possibilitats d’ocórrer que altres. Per exemple, és
molt probable que en el futur segueixi havent-hi progrés tecnològic.
Per tant el principal mètode d’aquest estudi consistirà en detectar i descriure les tendències
més sòlides de la nostra societat i explicar la seva possible evolució futura. Cal tenir en compte
que no només es tracta de fer projeccions lineals de les dinàmiques presents, sinó que aquestes
poden també tenir un comportament exponencial. També es pot donar el cas de dinàmiques
insostenibles de manera que en el futur es doni una correcció d’aquesta dinàmica. Per a realitzar aquest anàlisi tindrem en compte el coneixement existent sobre els diferents elements que
configuren la societat com el mercat i l’economia, el poder polític i l’Estat, el sistema educatiu,
o les actituds dels individus i les creences dominants. Tot i així, podrem dedicar poc espai a
descriure i aprofundir en aquest coneixement per poder prioritzar l’anàlisi en sí.
L’aspecte més interessant de la prospectiva no és la descripció de dinàmiques concretes sinó
l’anàlisi holístic que resulta d’analitzar la interacció entre les diferents dinàmiques i elements
que configuren la societat. És la comprensió de les interaccions el que permet donar una visió
més acurada i interessant del futur.
A la metodologia més estàndard d’estudi del futur hi sumarem la perspectiva generacional.
És a dir, realitzarem un anàlisi de les característiques dels joves catalans actuals i estudiarem
com això pot afectar a la configuració de la societat catalana del futur ja que d’aquí vint o trenta
anys la generació en posicions de responsabilitat serà la que ara just està arribant a la vida adulta.
A aquest tractament explícit de la qüestió generacional, s’hi ha de sumar el fet que tot l’estudi
està condicionat implícitament per la qüestió generacional, ja que els autors som joves d’aquesta
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generació. Per tant, l’enfocament del projecte està influenciat per aquest fet. També les teories
i coneixements utilitzats tendeixen a ser innovadors.
Cal clarificar que considerem el terme generació no en la seva vessant biològica sinó en
la seva vessant cultural: com un determinat grup d’edat que ha viscut (sobretot en el període
de formació que és el més decisiu) en un entorn comú. Aquesta vessant ens permet copsar un
element important: la cultura té un retard a l’hora d’adaptar-se als canvis que es produeixen en
el propi sistema. La verdadera interiorització dels canvis (per exemple tecnològics) té lloc quan
la generació que ja ha crescut amb ells ocupa les posicions de lideratge.

Perfil d’un jove actual
Aquesta és una generació que ja ha nascut en una democràcia consolidada i una economia avançada; que ha crescut amb la revolució digital; i que el moment de maduresa li ha arribat enmig de
la crisi més profunda de l’etapa democràtica, tant a nivell econòmic com polític. Com ja hem dit,
a nivell global se’ns coneix com “Millennials” o “Generation Y” i els nostres anys de naixement
van des de la dècada de 1980 a la dècada de 2000, aproximadament. I tot això què implica? En
quines dimensions repercuteix? Té alguna influència en l’esdevenir de la societat i del país?
Creiem fermament que sí. I l’objectiu d’aquest capítol és el de projectar una radiografia
de com seran els futurs decididors del nostre país. Cal fer visible el repertori de mecanismes
psicològics subjacents d’aquesta generació. D’on venim, qui som i quins anhels tenim? Cal
desconstruir les forces conscients/inconscients de l’individu, l’entorn on s’ha criat, el medi on
s’ha desenvolupat, el context que l’influeix. L’objectiu és descobrir com aquestes característiques
s’expressen en les racionalitzacions i en els trets del caràcter
que guien la mentalitat, les decisions, accions i comportaAquesta és una generació
ments d’un individu d’aquesta generació.
que ja ha nascut en una
La diagnosi ha de ser per força reduccionista. L’univers
democràcia consolidada i
juvenil
és molt variat i no es pot pretendre uniformitzar un
una economia avançada; que
col·lectiu
tan ampli i tan diferenciat a partir d’una anàlisi
ha crescut amb la revolució
única
de
les
tendències. Per tant, en cap cas no s’han de
digital; i que el moment de
veure
els
joves
de qui parlarem en aquestes línies com “els
maduresa li ha arribat enmig
joves” en sentit genèric, tot i la tendència a fer-ho. Volem
de la crisi més profunda de
deixar clar que no parlem de tot el jovent, sinó d’aquelles
l’etapa democràtica
tendències que, pel canvi que suposen o per la seva extensió, s’erigeixen en emergents o en dominants i configuren
un fenomen susceptible d’observació analítica. (Mellén i Sáez, 2007).
Tots els estudis i anàlisis similars fets fins al moment corresponen a una aproximació
d’aquest jovent feta des de l’exterior. En aquest cas però, els analistes són els propis subjectes,
dos joves. Creiem que descriure des de l’exterior sempre dóna un marge per a la divagació, però
examinar-se des de dins dóna una profunditat implacable. És per aquest motiu que emprarem
eines que ens permetin aproximar la qüestió de forma organitzada i no fer una simple descripció
sense profunditat teòrica. Fruït d’una acurada introspecció i una estructura desenvolupada sobre
mèrits científics, la descripció i anàlisi de la nostra generació entreveu tendències que tindran
un gran impacte en el futur.
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Per tal d’abordar un objectiu tant complex ens basem en els conceptes, anàlisi i conclusions
dels estudis Valors tous en temps durs (Castiñeira i Elzo, 2011) i Joves i valors (Mellén i Sáez, 2007),
ambdós basats en les dades obtingues de l’Enquesta Europea de Valors. Apostem per un ordre expositiu que ajudi a aclarir els conceptes subjacents en l’anàlisi i aporti al final del capítol una visió
holística dels individus de la nostra generació per a poder comprendre com les característiques
d’aquesta poden afectar el futur i sustentar així, el posterior estudi prospectiu que presentem.
Linealment, primer es fa una breu descripció de què entenem per joventut i una justificació
del concepte de valors a través de la sociologia. Seguidament, es parla dels canvis estructurals
en les societats occidentals, que al seu torn han fet canviar les institucions que tenen relació
amb el període de la infància i la joventut de les persones.
Es discuteixen les diferents corrents teòriques que intenten
Els joves ens trobem
explicar com afecten aquests canvis i aquesta evolució de
amb la contradicció de
l’individu i a la seva forma de pensar, decidir i actuar. En
disposar de condicions
segon terme, a través de les claus que aquesta primera part
socials i psicològiques que
ens pot haver proporcionat, ens serà més fàcil descriure i
ens permeten d’optar per
comprendre el que s’anomena clúster neomodern. Aquest,
una certa autonomia però
ens explicarà com ha canviat la relació que els joves estano disposar de recursos,
bleixen amb les institucions, relació que ja els compromet
especialment econòmics,
a nivell d’assumpció de valors i que els condiciona a nivell
suficients per ser realment
de desenvolupament personal. Finalment, s’aborden tots
independents dels pares i
aquells trets característics dels joves tendencialment hegepoder-nos emancipar
mònics i que tenen relació amb els valors, per acabar dissenyant un perfil de valors dels joves catalans, on es descriu
el context familiar i la família com a valor; el context laboral i el treball com a valor; l’hedonisme
i la obsessió pel plaer; la societat, la llibertat i la identitat i finalment els valors digitals.
L’Enquesta Europea de Valors és una iniciativa promoguda pel Grup Europeu de Valors (European Values Study) que data de 1981. Des d’aleshores es dissenya una enquesta destinada a obtenir
dades sobre els valors dels europeus al voltant de la família, de la feina, de la política, de la religió
i, en definitiva, dels estils de vida. A nivell metodològic l’enquesta es fa mitjançant un qüestionari
estandarditzat (tot i que admet preguntes específiques segons el territori) i permet dur a terme
una comparació a gran escala de les societats europees i dels seus sistemes de valors. Aplega tots
els països que pertanyen a la Unió Europea, a més d’altres països del continent (en la darrera n’hi
han participat 45), i també nacions sense estat, com és el cas de Catalunya i el País Basc.
La darrera onada, iniciada el 2008 i realitzada a Catalunya el 2009, ha estat assumida
per l’Observatori dels Valors de la Fundació Lluís Carulla i la Càtedra Lideratges i Governança
Democràtica d’ESADE1. Aquests estudis apleguen dades sobre tot el conjunt de la població i
conseqüentment amb un rang d’edat molt ampli. Per raons analítiques, aquests anàlisis situen la
joventut en la franja d’edat de 16 a 29 anys, tot i que ser jove té més a veure amb el cicle de vida
que no pas amb els anys que hom té. Nosaltres englobarem la nostra generació dins aquest grup.
I és que, per damunt de tot, ser jove és un estil de vida (Comas, 2003; Ruiz Olabuénaga, 1998).

1

La mesura mostral va ser de 1.200 persones, amb un nivell de confiança del 95,5% i un error mostral màxim de ±2,89%,
sota la condició de variància més desfavorable (p=q=0,5).
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Nosaltres, els joves
Podríem establir genèricament que la joventut és un període que s’inicia quan els individus
comencen a desprendre’s gradualment de la dependència de les seves famílies d’origen amb
l’objectiu d’esdevenir persones individualment independents, totalment autònomes, i que
s’autoatribueixen íntegrament les responsabilitats inherents a la seva existència i a tots els
àmbits de la seva vida quotidiana. El procés culmina just quan s’assoleix completament aquesta
triple fita (Mellén i Sáez, 2007).
Els joves ens trobem amb la contradicció de disposar de condicions socials i psicològiques
que ens permeten d’optar per una certa autonomia (tenim més llibertat que en generacions
anteriors, en haver-se relaxat les pautes de control paternes), però no disposar de recursos, especialment econòmics, suficients per ser realment independents dels pares i poder-nos emancipar.
Abans, les principals decisions que es prenien a la joventut, quant a estudis –ofici o professió–,
ocupació –feina, carrera– i parella –matrimoni, família–, es consideraven irreversibles i vitalícies,
predestinades a mantenir-se i perllongar-se durant la resta de la vida. Ara, en canvi, aquestes
decisions es prenen al llarg de tota la vida: esdevenen decisions precàries i incertes, predestinades
a ser revocades i substituïdes per altres de noves, de vegades en contradicció amb les antigues.
Ara el jove sap que al llarg de la seva vida adulta haurà de canviar diverses vegades de formació,
de feina i possiblement de parella. Les decisions que pren el jove, davant un futur incert, ja no
són determinants ni comprometedores, sinó que corren el risc de ser irrellevants i gratuïtes,
perquè hauran de ser revisades i rectificades posteriorment al llarg de la seva vida adulta, que
s’ha tornat molt més dramàtica i plena de preses de decisions.
Així, si el futur depèn d’una incertesa creixent, és inútil cap tipus d’estratègia organitzada.
La vida dels joves, per tant, ha deixat de tenir forma de relat lineal amb un sentit finalista per
caure en el risc d’esdevenir un divagar deambulant que a vegades té forma de cercle tancat i,
d’altres, de pèndol caòtic (Mellén i Sáez, 2007).

Què entenem per valors?
És convenient definir la nostra perspectiva d’aproximació al tema dels valors. En una primera
aproximació cal dir que en els àmbits de la sociologia empírica s’entenen per valors les defini
cions de bo i de dolent, d’acceptable i de rebutjable, d’admès i de prohibit, d’allò que cal fer i que
cal evitar. A primer cop d’ull, aquesta definició pot semblar molt abstracta, però immediatament
deixa de ser-ho quan ens adonem que aquestes definicions de bo i de dolent s’incorporen al contingut de les actituds individuals i les posem de manifest en la nostra conducta externa quan
interactuem amb els altres membres de la societat a la qual pertanyem. Des d’un altre punt de
vista, el terme valor també pot entendre’s com un criteri d’acció social al qual hom s’adhereix de
manera més emocional que no pas racional (cosa que no vol dir, en absolut, que sigui irracional)
i que a curt termini no es posa en dubte.
Per nosaltres, doncs, un valor és tot el que, essent susceptible de judici i elecció preferencial,
té una significació especial en la definició de criteris orientadors de la conducta i de les relacions
que s’estableixen amb el món i la societat de referència on es conviu amb altres persones. En la
vida personal, els valors es vinculen amb el sentit que es dóna a la vida pròpia i amb les eleccions
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que es realitzen en el món familiar, social i laboral. Els valors es relacionen amb estils de vida,
amb els costums i amb la manera específica que hom té de relacionar-se amb els altres. Donen,
per tant, no només sentit a la vida pròpia i conformen identitat, sinó que també donen sentit a
la convivència entre persones i, fins i tot més enllà, donen sentit sovint a la convivència entre
éssers vius. En la mesura que els valors són referents intersubjectius, estructuren les relacions
humanes en el si d’una societat (Mellén i Sáez, 2007).
Els valors, evidentment, són realitats canviants. Un canvi de valors es pot produir quan la
realitat resulta molt diferent de les expectatives que hom s’ha fet. Nous estímuls, informacions
rebudes, esdeveniments que no s’ajusten a la pròpia escala de valors, són exemples que fan que
apareguin incongruències i fan dels valors quelcom mal·leable.

D’on venim i cap on anem?
Queda clar, doncs, que el fenomen dels valors, com tot fenomen social, no és estàtic sinó dinàmic
i, per tant, resta subjecte als canvis culturals que se succeeixen amb el pas del temps. Segons
Inglehart (1977), des de fa mig segle les societats occidentals han viscut i viuen una lenta però
inexorable transició entre sistemes de valors. Així, el sistema de valors originari correspondria a
un paradigma materialista i el nou sistema de valors emergents s’inscriuria en el que s’anomenà
primerament paradigma postmaterialista i després postmodern.
Seguint les definicions que fan Mellén i Sáez a Joves i valors, per sistema de valors materialista entendríem un model on l’elecció preferencial dels individus s’orienta prioritàriament a la
satisfacció de les necessitats fisiològiques (vinculades a la supervivència), econòmiques (lligades
al benestar material) i de seguretat personal. Qui formaria part d’aquest sistema de valors? Els
nostres pares. Van néixer entre els anys 50 i 60 i van ser criats pels nostres avis en una època
d’explosió de natalitat, prolongada entre el temps de postguerra i el final del franquisme. Seguretat econòmica i seguretat emocional eren els valors obsessius que transmetien els nostres avis
als nostres pares. Van ser educats durant la infantesa per
imaginar una carrera pròspera i estable per a ells mateixos;
Un valor és tot el que,
per construir una carrera segura i pràctica. Durant l’adoessent susceptible de judici
lescència i entrada a la maduresa van presenciar l’època
i elecció preferencial, té
de transició, una incertesa que els va dur encara més a la
una significació especial
recerca de valors segurs i estables a les seves vides un cop
en la definició de criteris
assolida la victòria de la democràcia.
orientadors de la conducta
En canvi, parlem de sistema de valors postmaterialista
i de les relacions que
quan l’elecció preferencial dels individus s’orienta amb cas’estableixen amb el món i la
ràcter prioritari a la satisfacció de necessitats d’índole menys
societat de referència on es
material, basades en la satisfacció de necessitats afectives,
conviu amb altres persones
intel·lectuals i d’autorealització personal. En funció d’aquests
paràmetres es redefiniria el concepte de qualitat de vida, que
aleshores tindria relació no només amb aspectes materials ineludibles, sinó també amb aspectes socials i personals intangibles, vinculats a les sensacions que comporta l’experiència vital de
l’individu més enllà de la mera supervivència. Aquesta generació ha crescut en petites famílies
suficientment opulentes per que no hagi faltat gairebé mai res. Hem crescut immersos en
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abundància més que en escassetat en termes mitjans. Sorprèn que amb un interval de temps
tant reduït, l’educació transmesa d’avis a pares i de pares a fills (la nostra generació) sigui tant
distinta. Com afecta això a les nostres expectatives i als nostres anhels vitals? Els joves actuals
de les societats occidentals avançades haurien de ser la generació més postmaterialista de tota
la història, atès que ja són diverses les generacions que han viscut en una situació de pau i relativa escassetat de conflictes, coincidint amb uns anys de forta expansió econòmica i tenint en
compte que aquest context s’ha allargat durant tota la seva etapa preadulta (Mellén i Sáez, 2007).
Un dels punts claus a destacar d’aquesta tesi és que defensa que aquesta transició cap a uns
nous valors emergents no s’ha d’entendre com l’anul·lació dels anteriors. És a dir, hom esdevé
postmaterialista un cop ja obtingudes i retingudes les aspiracions de caràcter material. És com un procés acumulatiu
Els valors, evidentment, són
on l’escala de valors es redirecciona, posant l’èmfasi en varealitats canviants. Un canvi
lors no materials i més propis del desenvolupament de les
de valors es pot produir
potencialitats personals. Una de les hipòtesis d’Inglehart és
quan la realitat resulta molt
que aquest canvi de paradigma no és immediat, sinó que hi
diferent de les expectatives
ha un desajustament entre el moment en què hom adopta
que hom s’ha fet
els valors fonamentals i el moment històric en què es troba.
Segons Inglehart, els valors fonamentals de tota persona es
forgen durant els anys de formació previs a l’entrada a l’edat adulta. I justament aquí és on troba
la nostra generació, on es considera que hi ha un fort condicionament de les circumstàncies que
envolten aquests anys de l’existència dels subjectes.
D’aquesta forma, es podria trobar adults postmaterialistes en situacions d’escassetat, si provenen d’un temps d’abundància des de la infància a la joventut tardana. Concretament aquesta
és la base de la nostra hipòtesi si li afegim però una última reflexió. Els joves catalans de la
nostra generació han tingut una infància, una adolescència, i en definitiva una vida on en el seu
entorn, les dimensions considerades materialistes (les necessitats fisiològiques –vinculades a la
supervivència–, econòmiques –lligades al benestar material– i de seguretat personal) s’han vist
superades amb escreix. I amb això tot el que comporta el desenvolupament del seus sistemes de
valors. Però davant la situació actual podria donar-se el cas que aquests es veiessin truncats. El
context de crisi d’aquests darrers anys creiem que podria provocar un augment d’incertesa en
alguns dels pilars claus que donàvem per superats els joves de la nostra edat. Ens fa replantejar
un possible retrocés a preferències materialistes, sobretot les relacionades amb la seguretat
econòmica. Les circumstàncies actuals, tornen a fer emergir valors materialistes que semblava
que estaven desapareixent. Com ja hem dit anteriorment, tot i plantejar-se aquesta estructura
inglehartiana dicotòmica, una no exclou l’altra, i creiem que ara més que mai, nosaltres som
possibles portadors d’uns valors que sorgeixen d’un mix, d’una olla barrejada amb preferències
materialistes i postmaterialistes al mateix temps. Un exemple seria el de voler trobar una feina
estable però que tingui sentit a les nostres vides. Ens plantegem si la conjuntura actual està
posant fre a l’evolució materialista-postmaterialista. Discutirem i defensarem aquestes idees
més endavant.
De fet, en aquests corrents teòrics s’acata la possibilitat que hi puguin haver caigudes a curt
termini d’aquesta transició de valors si hi han problemes econòmics i socials en un territori,
cosa que fa ressorgir alguns valors materialistes. I es que el fet que siguem postmaterialistes
no implica que siguem antimaterialistes. Evidentment continuem a favor de la seguretat física
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o econòmica, per exemple, però donem una prioritat alta a la qualitat de vida. Òbviament, tal i
com també apunten Mellén i Sáez a Joves i valors, aquests anàlisis són susceptibles d’amagar inexactituds per un excés de reduccionisme. Com veurem, per exemple, en el cas català, si atenem
als resultats, en alguns casos l’encaix no és prou satisfactori, si bé, en defensa del paradigma,
això sol atribuir-se al fet que ens trobem en una situació de crisi i transició, la qual comporta
ambigüitats i contradiccions diverses.
Malgrat la potència i rellevància del paradigma Inglehartià, hi ha un enfocament alternatiu
de l’evolució dels valors. S’engloba dins el procés d’individualització viscut per les societats occidentals avançades i és rellevant per les seves conseqüències (Beck i Beck-Gernsheim, 2003).
Per explicar aquest procés es distingeix una doble transició cultural a les societats occidentals:
la que va de l’anomenada societat tradicional a la que coneixem com a societat moderna (o Modernitat) i la que transita d’aquesta vers una societat postmoderna (o Postmodernitat). Aquests
canvis socials i de valors sovint són el reflex acurat dels canvis filosòfics i ideològics que han
tingut lloc en el Primer Món aquests darrers segles.
A grans trets, i tal i com es descriu en Valors tous en temps durs, en la primera transició
(coincidint amb la Revolució Industrial i el procés d’urbanització) el comunitarisme (o els forts
sentiments de pertinença col·lectiva) i els valors que en deriven van entrar en crisi per donar
lloc a un incipient individualisme, tot i que encara arrelat a la comunitat pel fet d’estar estretament vinculat a l’acció col·lectiva per a la consecució de les grans fites socials. Temps enrere, el
racionalisme de la Il·lustració havia propiciat la idea de l’individu autònom, amb esperit crític i
forjador del seu propi destí, tot iniciant el procés de secularització. En la segona transició, que
comença ja avançada la segona meitat del segle xx i que encara continua, s’accentua encara més
el procés d’individualització. S’accelera la desvinculació de l’individu de les institucions socials
tradicionals i dels lligams col·lectius per centrar-se en ell mateix i en la seva realització personal.
Addicionalment, es prioritza el benestar emocional (el fet
de “sentir-se bé”) per damunt de la raó i es deslegitima el
Ara bé, la transició cap a
deure moral imposat externament, ja sigui des d’institu
uns nous valors emergents
cions laiques o des de religioses.
no s’ha d’entendre com
Aquest paradigma es relaciona no amb un procés de
l’anul·lació dels anteriors
canvi de valors com el d’Inglehart sinó amb una pèrdua
d’aquests, o si més no, davant la degradació d’alguns valors,
justament els de contingut més social, de relació i de compromís envers els altres i envers els
grans horitzons col·lectius i fites socials. Es descriu com que els valors adoptats no responen
tant a judicis de relativa fermesa sobre el bo i el dolent, sinó que les actituds i els comportaments
es fonamenten en valors de perfil baix, que s’adopten més per adaptació al medi o a l’entorn i
que no impliquen cap reflexió mínimament profunda, ni tan sols cap compromís per part del
subjecte. És a dir, es tracta de valors sense gaire convicció, susceptibles de ser modificats bruscament en un o altre sentit i en funció de les característiques del context. Per definició, doncs,
serien valors inestables, producte d’aquesta actitud inhibitòria, una mena de “tant se me’n dóna”
(Mellén i Sáez, 2007). Així doncs, en aquest cas no es tractaria de detectar una transició cap a
un nou model valoratiu, sinó que el que caldria descobrir és si la transició s’encamina cap a un
nou model que reflectiria més aviat un buit o afebliment de valors. Considerem que aquesta
altra perspectiva no seria necessàriament incompatible amb el paradigma d’Inglehart, fins i tot
podria ser-ne complementària en determinats supòsits.
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Nosaltres, el clúster neomodern
En el llibre Valors tous en temps durs, l’objectiu fou el de diferenciar dins d’un únic univers, és a
dir dins el conjunt de la població catalana, grups diversos segons una sèrie de característiques
(comportaments, actituds i valors) sobre les quals es desitjava investigar. Aquests grups s’organitzaren en forma de clústers, i per tal de dissenyar-los es van utilitzar tres qüestions clau del
qüestionari europeu de valors. En primer lloc, la importància que es concedia a una sèrie de

Clúster tipològic per a Catalunya fet amb les dades de l’Enquesta Europea de Valors de 2009.

Font: Valors tous en temps durs, 2011.
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valors finalistes a la vida (família, feina, temps lliure, amics, política i religió). En segon lloc,
s’estudià la confiança que els ciutadans concedeixen a una llarga sèrie d’institucions i entitats (28
a l’estudi català: totes les retingudes a l’estudi europeu més algunes d’específiques a Catalunya).
Finalment també s’investigà el nivell de justificació d’una llarga sèrie de comportaments proposats (21 en concret a l’estudi català: tots els de la base comuna europea més alguns d’afegits. En
resum, es treballà amb 55 informacions diferents de tres àmbits distints, a l’hora de construir
el clúster de valors dels catalans de 2009.
Els cinc clústers resultants després de l’anàlisi estadística es repartien de la següent manera: Neoconservadors, Individualistes egocèntrics, Individualistes pragmàtics, Individualistes
cívics i Neomoderns. Els perfils dels cinc clústers es situen al voltant de dos grans eixos explicatius. D’una banda s’estableix segons el grau d’implicació en la vida sociopolítica del país,
el grau de solidaritat amb els altres, la preocupació per la
vida política, la major o menor confiança en les institu
Els joves són els menys
cions, etc. Aquest, és l’eix individu/societat. D’altra banda
religiosos i els que més
també s’estableix un doble vessant temporal, que tracta la
confien en el món associatiu
dimensió d’aquells que o bé s’han ancorat en el passat o
i en organitzacions
bé tenen resistènc ies davant del futur, enfront dels que
mediambientals
acullen aquest futur amb il·lusió i tenen tendència, en
llurs actituds i valors, a distanciar-se dels que estan més
aferrats al passat. Aquest, és l’eix passat/futur. Nosaltres només descriurem les característiques principals del clúster Neomodern, que engloba un 20% de la població catalana i es
tracta del col·lectiu més jove de tots cinc. Gairebé un de cada dos membres té menys de 34
anys. La nostra generació creiem que està inclosa dins les dades d’aquest grup però no de
forma clara, doncs també s’inclouen franges d’edat superiors a la nostra. Aquest grup està
al pol dels implicats socialment, així com també de l’eix que mira al futur desenganxant-se
parcialment de l’ahir.
De tots cinc col·lectius és, amb diferència, el que té una millor formació o, com a mínim,
el que presenta un nivell d’ensenyament més elevat. Els dos primers factors que construeixen
i configuren aquest cinquè clúster indiquen, per una banda, que som davant del col·lectiu que
manifesta menys confiança en la policia, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, les forces
armades i l’Església, alhora que, per l’altra banda, és el que concedeix més importància a al
temps lliure i a l’oci, i als amics i coneguts. És a dir, gens de control social i màxima valoració
del temps lliure i dels amics i coneguts.
Els membres d’aquest cinquè clúster destaquen per confiar en major mesura que la mitjana
poblacional en el Parlament, el Congrés dels Diputats, la Generalitat, el Govern d’Espanya, els
partits polítics i els sindicats. Destaquen sobre la resta de grups per ser els que concedeixen
més importància a la política. És important mencionar que són els menys religiosos de tots cinc
tipus. En segon lloc, destaquen per ser els que més confien en el món associatiu i, més que la
mitjana, en les ONG i en les organitzacions mediambientals (Valors tous en temps durs, 2011).
Volem recordar que totes aquestes conclusions són extretes de les dades de l’Enquesta Europea
de Valors de l’any 2009. Creiem que la confiança en referència a determinades institucions pot
haver canviat en aquests darrers 5 anys.
Hi han tres aspectes que també són importants en el mateix perfil i que formen part dels
factors determinants d’aquest clúster. Els membres d’aquest grup, d’una banda, són els que
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més justifiquen l’avortament, el divorci, l’eutanàsia, el suïcidi, l’homosexualitat, la relació sexual casual i prendre drogues (l’haixix i la marihuana), i, per l’altra, destaquen, en aquest cas
a la baixa, per justificar en una mesura molt menor que la mitjana la pena de mort i la tortura
a un detingut. A més, justifiquen, ara més que la mitjana, mentir per propi interès, reclamar
indegudament beneficis a l’Estat, acceptar un suborn, viatjar en transport públic sense pagar,
agafar el cotxe d’un desconegut, pagar en diner negre, etc. Liberalisme en els costums privats,
rigor davant les conculcacions greus dels drets humans per part dels òrgans de control i laxitud
en els plantejaments d’avantatge a la vida civil, aspecte curiós –en certa manera, paradoxal– que
sembla apropar-los a grups més postmoderns, com ara els “individualistes egocèntrics” (Valors
tous en temps durs, 2011).
Aquest grup és el més obert respecte a les noves formes dels nuclis familiars, amb només
un 12% que defensa que les parelles homosexuals no haurien de poder adoptar nens. També
és els més obert davant dels nous papers de la dona en la societat, emancipada de les tasques
domèstiques. A més, és el qui en un major grau justifica l’avortament. Els més oberts cap als
immigrants i els qui en un grau menor assenyalen sentir-se estrangers a la seva terra atesa la
gran presència d’immigrants. Això indica, de manera indirecta, que la seva catalanitat té menys
relació amb la sang i la terra que amb un projecte per a Catalunya on els immigrants hi estiguin
integrats. Com ja hem dit, i d’una manera molt clara, és el menys religiós de tots. Un 27% es
considera “ateu convençut”, el 87% no entra en un temple religiós (excepte en casaments, enterraments, etc.), només el 37% diu que creu en Déu i, encara menys l’11%, en un “Déu personal”
(Valors tous en temps durs, 2011).
A nivell polític és el col·lectiu que es posiciona més a l’esquerra. Els membres d’aquest grup
segueixen diàriament la política a través dels mitjans de comunicació. Són incontestablement
demòcrates i prefereixen la democràcia abans que qualsevol altre sistema. Són molt catalanistes.
Entenen la catalanitat, en major mesura que els altres, per la voluntat de ser català i de defensar
les seves institucions i el seu idioma (que valoren molt fortament) i notablement menys pel fet
d’haver nascut o viscut molts anys a Catalunya o tenir molts avantpassats catalans. També són
els que en un grau més alt se senten només catalans i els
qui destaquen per jutjar com a insuficient el nivell actual de
Aquest grup també
l’autonomia de Catalunya (Valors tous en temps durs, 2011).
és el més obert respecte
Segons les dades del 2009, aquest grup confia altament
a les noves formes dels
en
el
que podríem anomenar “la societat”, dóna suport a
nuclis familiars
causes humanitàries i ambientals (fins i tot es mobilitza
i s’associa) i és sensible i crític davant les injustícies socials. Tot plegat evidencia una elevada consciència social i certs valors col·lectius, com ara la
solidaritat, que és conjugada amb un cert individualisme en professar un elevat liberalisme en
el fet social. Tot això ens fa neomoderns quasi purs, atès que som els continuadors dels valors
moderns adaptats als nostres temps. En aquesta adaptació, tanmateix, hi ha el fet que siguem
“quasi” purs, ja que també presentem trets netament postmoderns: en especial, la transgressió
de normes cíviques (tot i que pot ser més com a desafiament al sistema que no pas com a cerca
d’avantatge personal, com és el cas dels individualistes egocèntrics), el menyspreu pels òrgans
de control social (malgrat que això també es pot considerar neomodern) i el fet de donar importància al temps lliure i a les relacions més que no pas als valors tradicionals, com ara la feina
(Valors tous en temps durs, 2011).
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Perfil de valors dels joves catalans
Context familiar i la família com a valor
La família té com a especificitat essencial el compromís i la responsabilitat social i personal
d’educar els fills, en el sentit de conduir-los adequadament vers l’edat adulta. Els fills, quan
són menors d’edat, necessiten del suport material, afectiu i moral dels adults (Elzo 2004,
2006). Avui en dia es qüestiona que, tal i com la família tradicional acomplia aquests objectius, la família actual els acompleixi, o si més no, que ho faci en la seva totalitat. La família
(sigui el que sigui el que hi ha darrere d’aquest concepte) continua essent una institució
social central en la vida dels catalans segons les enquestes (Flaquer, 2002). I amb un matís
important: la família com a institució ha entrat en una profunda crisi en els darrers temps,
però no ha entrat en declivi. Ha canviat, i molt, però en cap cas ha declinat (Valors tous en
temps durs, 2011).
El que sí que han assolit les nostres famílies, sovint amb escreix, és l’objectiu de ser suport
material dels fills. Aquesta tendència augmenta en les famílies actuals. Aquest fet és propiciat
per dos motius. D’una banda, en la majoria de famílies els
dos membres de la parella han treballat, fet que significa
La família com a institució ha
que la renda familiar sigui dual, provocant així un increentrat en una profunda crisi
ment en la capacitat de despesa i conseqüentment en la
en els darrers temps, però no
capacitat de consum. Les famílies, doncs, s’han dedicat a
ha entrat en declivi
proveir de recursos els seus membres, en concret els fills,
nosaltres, fins a unes edats força tardanes. Es considera
que així els fills creixen consentits i no aprenen ni tan sols a diferir o renunciar a la satisfacció
dels impulsos consumistes, que el mercat s’encarrega d’esperonar sense fi (Meil, 2006). D’altra
banda entren en joc les jornades laborals, on són molts els pares i mares que han passat moltes
hores fora de casa, treballant, i després han tingut poc temps per veure els fills i per fer activitats
amb ells. En aquest context de dèficit de presència a la llar quan hi són el fills, l’actitud dels pares
d’omplir-los de béns materials, oferir-los-hi més llibertat i més autonomia tindria un efecte de
substitució dels afectes que no els han pogut donar i seria alleujador de les males consciències.
És a dir, que pares i mares estarien canviant atencions afectives per atencions materials, fent
desenvolupar un esperit consumista en els fills i amb un missatge de fons subliminal molt negatiu, atès que es pretén fer de la pertinença material un substitut de relacions de caire emocional
(Valors tous en temps durs, 2011).
Durant moltes generacions, la institució familiar ha estat un concepte molt rígid, admetent
pocs formats i variacions. Abans, la definició d’aquesta institució era controlada per l’Estat i per
l’Església, però la societat catalana ha seguit la mateixa evolució que la majoria de les societats
occidentals i, en particular, europees. Tal com hem comentat en el capítol anterior descrivint
el clúster neomodern, la nostra generació creu en una família molt mal·leable, que es pot modelar a voluntat, al marge de les normes jurídiques que el regulen, al marge dels seus rituals
i al marge fins i tot de les definicions oficials. Així, es concep la família com un espai més de
realització personal. Aquesta apropiació de la institució familiar ha suposat que l’individualisme
propi de les societats occidentals postmodernes, aquell procés de personalització descrit prèviament, s’hagi traslladat també al terreny familiar. Creiem interessant fer la següent reflexió:
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la degradació de les estructures tradicionals, producte del progrés, tot i donar major llibertat a
l’individu també ha comportat un augment dels problemes en l’organització social i sobretot en
la formació dels individus.
En resum, han augmentat el nombre de famílies en què els pares han desenvolupat actituds
absentistes i el nombre de famílies en què els pares han adoptat actituds sobreproteccionistes. En
tots dos casos, se sol donar per fet, en la teoria social, que estem davant d’una mala distribució
dels afectes. En el primer cas, per l’absència de l’afecte, resolta malament amb la substitució pels
béns materials, i en el segon cas, per una mala concepció de l’afecte en si mateix. Tots aquests
factors descrits es creuen que són la causa fonamental que siguem una joventut hedonista i
amb aversió al compromís.
Context laboral i el treball com a valor
Quin efecte té l’estructura socioeconòmica contemporània sobre el jove? El context laboral
actual es caracteritza per la seva elevada incertesa, però Galland, ja al 1993 caracteritzava el
que identificava com a model mediterrani d’emancipació juvenil a partir de tres trets bàsics:
a) l’endarreriment de l’accés al mercat de treball i que aquest es fa en condicions precàries; b)
l’allargament del període formatiu, i c) l’endarreriment de l’emancipació familiar. En aquest
capítol no creiem necessari descriure el canvi de paradigma laboral sofert en les últimes dècades. Simplement considerem que es desdibuixa el llegat de la societat industrial quasi en la
seva totalitat, amb un nou model de producció que ha alterat l’essència del concepte ‘treball’.
En resum, s’observen transformacions en la forma de treballar i en les seves condicions, un alt grau de tecnificació
Es desdibuixa el llegat de
i digitalització, una clara segmentació i especialització i
la societat industrial quasi
una gran mobilitat. Tota aquesta metamorfosi desencadeen la seva totalitat, amb un
na en una no-estabilitat en el món laboral.
nou model de producció que
Els efectes de l’evolució d’aquest món i de la crisi acha alterat l’essència del
tual
que el caracteritza no se circumscriuen únicament
concepte ‘treball’
a les condicions de treball, sinó també a la significació
d’aquest. La institució social proveïdora de seguretat
econòmica és el treball. Tenir una feina ben remunerada i estable esdevé, sens dubte, un
element central en la consecució de la tan anhelada seguretat, la qual hauria de condicionar
els valors materialistes d’aquells que no la poden donar per descomptada perquè no està clar
que l’hagin assolit. Per a aquelles generacions que van viure la seva etapa de socialització
preadulta en un món econòmicament i laboralment insegur, valors com l’èxit econòmic,
l’estabilitat a la feina o simplement els diners, haurien de ser els valors predominants. En
canvi, la relació amb el treball que tindrien les generacions que en la seva fase preadulta
haguessin gaudit de seguretat econòmica, seria diferent: aspirarien a valors com l’estatus
social i laboral, fer una feina que els realitzés personalment i disposar d’un bon ambient de
treball (Mellén i Sáez, 2007).
Els autors d’aquest assaig ens trobem davant una paradoxa difícil de resoldre. D’una banda
les dades més actuals ens diuen que la identitat del jove ja no es busca tant en el món del treball,
sinó en el món del lleure. També ens diuen que el treball conforma poc les personalitats, pel fet
que la visió que en predomina és una visió merament instrumental, com una font d’ingressos
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per damunt de tot. I que a més, l’elevada provisionalitat lligada al món del treball té com a efecte un cert ancorament en el fet de viure el present, una mena de carpe diem que en realitat no
és més que un divorci amb un futur que no es pot controlar. Estem d’acord en aquesta última
reflexió però no completament amb les dues primeres. D’altra banda, el model de treball tipus
emprenedoria és un fenomen molt recent però que està tenint un gran impacte en els individus, sobretot en els de nostra generació. Evidentment aquest moviment emprenedor no és un
fenomen de nova creació. Actualment està en ple apogeu degut a que s’ha considerat com un
corrent cultural, fet que l’ha popularitzat. Aquest fenomen contradiu que l’element conferidor
d’identitat que emana del treball es vegi apaivagat per la visió instrumental d’aquest. És a dir,
aquest corrent posa en dubte la idea que la feina ja no aporta identitat a la persona degut a que
aquesta només es preocupa per la remuneració que n’extraurà. El pensar en el treball com a
simple mecanisme d’obtenir diners, doncs, no concorda tampoc amb la realitat actual. A més,
el focus d’atenció en el moviment emprenedor és en l’especialització, en l’esdevenir únic i la
pressió que suposa per poder triomfar, on s’entén el concepte de treball com a activitat creadora,
no com a procés manufacturer. Tots aquestes dimensions es veurien englobades dins els valors
postmaterialistes.
Comprenem que davant el context de crisi d’aquests darrers anys, l’augment d’incertesa en
alguns dels pilars claus que donàvem per superats els joves de la nostra edat, ens fa replantejar
un possible retrocés a preferències materialistes, sobretot les relacionades amb la seguretat econòmica, i així la
Els efectes de l’evolució
instrumentalització del treball. Val a dir però, i tornant al
d’aquest món i de la crisi
paradigma inglehartià, que creiem que estem dins d’una
actual que el caracteritza no
olla barrejada amb preferències materialistes i postmateria
se circumscriuen únicament
listes al mateix temps. Un dels exemples més clars és el
a les condicions de treball,
voler trobar una feina estable però que tingui sentit a les
sinó també a la seva
nostres vides, és a dir, que hi hagi una afectació significasignificació
tiva en els nostres projectes. Donada la possibilitat que hi
puguin haver caigudes a curt termini d’aquesta transició
de valors si hi han problemes econòmics i socials en un territori, creiem fermament que ens
trobem en una d’aquestes davallades de valors, fet que comporta ambigüitats i contradiccions
diverses. A llarg termini, però, creiem que la tendència serà la de manifestar una preferència
per valors postmaterialistes en el món laboral. És a dir, la recerca d’una activitat satisfactòria i
plaent en sí mateixa.
Només queden per mencionar dos casos excepcionals. D’una banda els joves que persegueixen feines totalment vocacionals, i que per tant deixen de considerar-la feina com a tal. Aquests,
clarament formen part de la visió postmaterialista en relació als valors que manifesten. D’altra
banda tenim els ‘NINIS’, joves que ni estudien ni treballen, fet que fa que molts joves romanguin
a la llar dels pares en situació de relativa dependència. Consisteix en una fugida cap a l’interior,
en aquest cas, la família, davant de l’amenaça de l’exterior, el món del treball i de les responsabilitats i, per extensió, el món dels adults (Ruiz Olabuénaga, 1998).
Tota aquesta incertesa i provisionalitat lligada al món del treball té com a efecte un cert
ancorament en viure el present. Tal com hem dit anteriorment, un carpe diem que en realitat
no és més que una divorci amb un futur que no es pot controlar. Justament d’això, en parlem
en el següent capítol.
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Joves hedonistes: obsessionats pel plaer
Som joves hedonistes2, ens és prioritari el temps lliure, gaudir i divertir-nos. I el problema recau en que normalment es tracta de plaers immediats, no diferits. El lleure ens serveix com a
espai de reafirmació personal i en part com a fugida de la incertesa. Així, la identitat individual
i col·lectiva es forja en l’espai del lleure, que desbanca la institució del treball en aquesta funció. L’oci, el consum i el temps lliure són, per tant, els eixos centrals de la socialització (Roger
Martínez, 2002).
Cada institució, per estructura i raó de ser, és portadora d’una sèrie de valors. Per exemple,
escola i treball van associades a la cultura de l’esforç, a la disciplina, etc. La família, a la fraternitat, a l’afecte, etc. En el cas del temps lliure, els valors
portadors són força diferents. Mellén i Sáez, a Joves i VaSom joves hedonistes, ens és
lors en fan dos lectures, una positiva i una negativa. En un
prioritari el temps lliure,
sentit positiu, trobem valors lligats a la solidaritat, a l’afecgaudir i divertir-nos. I el
te, a la confiança, a la reciprocitat, a la independència (no
problema recau en que
a l’autonomia) i al sentit relacional. De vegades, també al
normalment es tracta de
compromís. En un sentit negatiu trobem el repte, que s’asplaers immediats, no diferits
socia a l’estatus dins del grup i que té a veure més amb les
pràctiques de risc com el consum de drogues, la velocitat...
que no pas amb reptes de superació personal. Trobem la violència, l’evasió com a mecanisme
de fugida del món exterior, i el desenfrenament, en forma de culte a la intensitat, a l’excitació
dels sentits com una forma bulímica de gaudi del present. Mellén i Sáez també diferencien, en
un sentit més neutre, l’hedonisme, el consumisme, la superficialitat, l’individualisme i alhora
el gregarisme i la distinció.
Com que l’arquetip és netament hedonista, l’estat més pur es troba no només en la immediatesa del gaudi, sinó també en la intensitat, en el desenfrenament que permet d’arribar a un
clímax extasiant. Desafortunadament, aquesta intensitat acostuma a correlacionar-se amb una
de les vessants negatives prèviament comentades, el risc. En la cultura del lleure actual aspectes
com l’alcohol, les drogues, la sexualitat fortuïta estan perfectament integrats en les pràctiques
quotidianes de l’oci. La problemàtica d’aquests estímuls es complementa amb una percepció
baixa del risc per part de la majoria dels qui les adopten. Expressions utilitzades en la cultura
anglosaxona com YOLO (You Only Live Once), són la nova forma en que s’expressa actualment
la filosofia del carpe diem. Com a incentiu addicional trobem, a més, que les pràctiques de risc
pressuposen un grau d’atreviment i de valentia mal entesa que fa guanyar estatus dins del grup
d’iguals. Són, per tant, una eina d’integració i de prestigi dins del grup, cosa que les fa poderosament seductores. El que està clar és que és en l’àmbit del temps lliure on desenvolupem la
majoria de les conductes i actituds adscriptives que formen la nostra personalitat i, amb aquestes,
els seus valors.
La idea de rerefons és l’intent d’evitar estar tot sol amb un mateix, i així estar sempre
ocupat, ja en treballar, ja a divertir-me. Paradoxalment no tinc necessitat de conèixer-me a mi

2

L’hedonisme és la doctrina filosòfica que identifica el bé amb el plaer, creient que el plaer és l’únic bé intrínsec. En termes
molt simples, una persona hedonista s’esforça per maximitzar el plaer net (plaer menys dolor).
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mateix, perquè estic constantment absorbit en la cerca de plaer. Sóc un sistema de desitjos i
de satisfaccions, he de treballar per satisfer els meus desitjos, i aquests mateixos desitjos són
constantment estimulats i dirigits per la dinàmica social i econòmica. En l’esfera del lleure, un
individu de la nostra generació és on es sent més lliure i més còmode. Lògicament, no és un
món hostil. És un món on hom pot desplegar la seva autonomia i experimentar sensacions de
plaer a partir d’activitats lúdiques o relacionals. És un refugi contra la incertesa exterior i contra
altres mons hostils. D’alguna manera, la centralitat del temps lliure es correspon no només a
una idea d’autorealització personal i expressiva que esdevingui preponderant sinó a la negació
de la realitat hostil del treball. Hi ha consciència de la importància del treball, però alguns el
neguen tant com poden en les seves vides, quasi com a rendició davant del que saben que és
tan inevitable com desagradable i davant les escasses expectatives que alguns d’ells tenen de
reeixir-hi i realitzar-s’hi (Mellén i Sáez, 2007). El lleure compleix, per tant, una funció evasiva,
d’allunyar-nos de la realitat persistent i del futur tan immediat com llunyà. En resum, una evasió
del futur, abocant-se al present.
La societat, la llibertat i la identitat
El jove de la nostra generació se sol identificar amb un tarannà liberal. No és d’estranyar, ja que
això s’engloba dins el procés d’individualització viscut per les societats occidentals avançades
(Beck i Beck-Gernsheim, 2003). Com hem comentat en capítols anteriors, aquest procés accelera
la desvinculació de l’individu de les institucions socials tradicionals i dels lligams col·lectius
per centrar-se en ell mateix i en la seva realització personal i es deslegitima el deure moral
imposat externament. En relació al que hem dit anteriorment, aquesta llibertat en nosaltres,
els joves, és reflecteix en una actitud més tolerant vers els diferents formats de família, les
ruptures matrimonials, l’avortament, la diferència de pensament polític, la diversitat ètnica,
religiosa i cultural, etc. També es reflecteix amb una major ànsia de llibertat projectada vers
nosaltres mateixos. Es diu, doncs, que som una joventut que vol viure en plena llibertat, sense
lligams, sense compromisos i sense gaires normes a acatar.
Així doncs, parlem d’una radicalitat democràtica. D’alguna
El jove de la nostra generació
manera, l’adscripció a ítems similars ens fa pensar que,
se sol identificar amb un
efectivament, el jovent català d’avui valora especialment el
tarannà liberal. No és
fet de no tenir cap mena de restricció en el procés de presa
d’estranyar, ja que això
de decisions, en les relacions socials i en les actuacions
s’engloba dins el procés
quotidianes (Mellén i Sáez, 2007).
d’individualització viscut
Una societat cada vegada més individualista pot comper les societats occidentals
portar alhora un “individualisme responsable” i un “indiavançades
vidualisme irresponsable” i la societat postmoderna en fa
créixer tots dos tipus (Lipovetsky, 1994). Parlem de joves
instal·lats en l’individualisme, l’hedonisme i el consum, i d’unes preocupants tendències a la
indiferència i a la irresponsabilitat. Es detecta, però, una major tolerància i permissivitat del
jovent de les diferents actituds privades, mentre que, en canvi, el mateix jovent es mostra menys
indulgent amb les conductes públiques dels individus, aquelles que desenvolupen els representants d’entitats o institucions públiques i que poden veure’s relacionades, per exemple, amb
casos de corrupció política o de tràfic d’influències (Elzo, 2004, 2006). Tots aquests processos de
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racionalització, democratització i individualització que han tingut lloc a les societats occidentals
haurien donat lloc a noves exigències a l’hora de reconèixer l’autoritat.
És evident però, que la situació i el context actual fa trontollar aquesta indiferència, sobretot
a nivell polític. Fa créixer la desafecció als polítics, però no a la política. L’alt grau d’incertesa,
imprevisibilitat i inestabilitat es transformen en una inseguretat, que ni la il·lusió de llibertat ni
els intents d’evasió per allunyar-nos de la realitat persistents a través de l’hedonisme aconsegueixen evitar ni la soledat ni la sensació d’angoixa en el subjecte. L’individu continua essent aquell
animal social que definí Aristòtil i no només necessita una societat on projectar-se mitjançant
la convivència amb altres éssers humans, sinó que cal que trobi un sentit a la convivència. Tot
projecte de persona resulta inacabat si no té una dimensió social sòlidament arrelada en uns
valors col·lectius que li donen sentit i transcendeixen el propi subjecte. Potser per això, el mateix
Lipovetsky (1984) diu que la nostra societat, tot i la bulímia
consumista i l’ostentació narcisista, no aconsegueix desemQue sigui tant difícil
pallegar-se d’un malestar difús, on predomina el sentiment
etiquetar-nos en algun
de buit existencial i d’absurditat de la vida, l’isolament, l’andels marcs teòrics actuals
goixa i les pors i la incapacitat per sentir. Heus ací l’anhel
tipus materialismed’identitat col·lectiva.
postmaterialisme o procés
El problema del sentiment d’identitat no es, com ged’individualització té la
neralment
es creu un mer problema filosòfic, o que afecta
seva raó de ser
únicament a la tribu, al grup o a l’organització social. La
necessitat d’experimentar un sentiment d’identitat neix de
la condició mateixa de l’existència humana, de la ment i el pensament i és font dels impulsos
més intensos. Donat que no em sento ‘complet’ sense el sentiment de formar part de la comunitat de la qual formo part, em sento impulsat a actuar per adquirir-lo. He de satisfer aquesta
necessitat. Hi han varies formes d’aconseguir aquest sentiment individual d’identitat: la nació, la
classe, l’ocupació, la religió... Entre aquestes, destaquem per la primera, la identitat nacional. En
el nostre cas, la catalanitat. La majoria de nosaltres ha tingut alguna experiència internacional,
està en contacte amb cultures i llengües estrangeres i en comparació amb generacions anteriors
la diferència és abismal. Tot i aquesta permeabilitat multicultural que ens caracteritza, som molt
catalanistes en termes generals. Entenem la catalanitat per la voluntat de ser català i per defensar
les seves institucions, la cultura i la seva llengua (que valorem molt fortament) i notablement
menys pel fet d’haver nascut o viscut molts anys a Catalunya o tenir molts avantpassats catalans.
També som una generació que en un grau més alt se sent només català, tot i que cal mencionar
el fenomen de la identitat dual (CEO: Baròmetre d’Opinió Política, 2013). Un exemple d’aquest
fenomen seria que el fet de donar suport a la selecció espanyola no implica una incompatibilitat
amb la defensa d’institucions catalanes i fins i tot la reivindicació independentista. Per últim,
els joves destaquem per jutjar com a insuficient el nivell actual de l’autonomia de Catalunya
(Valors tous en temps durs, 2011).
Valors digitals
Serveixi aquest últim apartat de Perfil d’un jove actual per a descobrir quines conseqüències ha
tingut el fet d’haver crescut amb la revolució digital (TIC) en relació als valors. Parlem de conseqüències merament de tipus psicològic i de comportament, i de nous formats de lleure i treball
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que afecten les primeres. Per això, hem de recuperar la definició de valor com tot allò que té
una significació especial en la definició de criteris orientadors de la conducta i de les relacions
que s’estableixen amb el món i la societat de referència on es conviu amb altres persones. La
revolució digital ha impregnat significativament els nostres valors que es relacionen amb estils
de vida, amb els costums i amb la manera específica que hom té de relacionar-se amb els altres.
Que sigui tant difícil etiquetar-nos en algun dels marcs teòrics actuals tipus materialismepostmaterialisme o procés d’individualització té la seva raó de ser. I es que hem estat sotmesos
al que es diu una “biografia de bricolatge” (Beck i Beck-Gernsheim, 2003), on cadascú s’ha
d’autoconstruir la pròpia trajectòria vital i la pròpia identitat sense cap referent normatiu prou
consistent i sense cap mena de “full de ruta”. Al nostre parer aquest concepte de biografia de
bricolatge encaixa perfectament amb el nostre perfil degut a dos factors. D’una banda tenim els
‘social media’ que impacten en els espais socials i la identitat digital. Aquesta última definida
com les dades que descriuen de forma exclusiva una persona, i que contenen informació sobre
les relacions del subjecte en el ciberespai. La nostra generació és la primera que ha de controlar,
o no, la percepció d’aquesta identitat digital, i tota aquella informació electrònica sobre l’individu
que se’n deriva, ja sigui sobre el que diem sobre nosaltres mateixos, o a través de comentaris
d’altres, i que s’estén a través de la xarxa per intercanvis electrònics. D’altra banda, encara hi ha
un factor més que dificulta aquest bricolatge biogràfic: l’impacte hedonista de la informació.
Vivim immersos en una realitat esbiaixada, passada per un colador; una realitat filtrada. La
nostra generació viu pendent i dependent de les xarxes socials. Evidentment, hi han conseqüències psicològiques que se’n deriven. Les xarxes socials sembla que tenen un poder especial
per fer-nos sentir més tristos i solitaris (Kross E, Verduyn P, Demiralp E, Park J, Lee DS, et al.,
2013; Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007; Przybylski et al., 2013). Les anàlisis d’aquests estudis
indiquen que l’ús d’aquestes plataformes prediuen disminucions en diferents components del
benestar subjectiu. Així, apareixen nous comportaments que poden transformar-se en trastorns.
N’és un exemple el FoMo, “fear of missing out”, en català, por de perdre’ns alguna cosa. Ens és
tremendament fàcil saber què està fent tothom al nostre voltant i és que ho tenim al palmell de
la nostra mà, literalment. FoMo es defineix com aquest temor generalitzat de que altres podrien
estar tenint experiències gratificants de les que un està absent. Es caracteritza pel desig d’estar
connectat contínuament amb el que altres estan fent. El sentiment que la vida passa i potser no
l’estem aprofitant com hauríem. Els resultats dels estudis
de Przybylski mostren que aquesta experiència s’associa
La nostra generació és
negativament tan amb l’estat d’ànim general com amb la
la primera que ha de
satisfacció general de la nostra vida. L’avorriment i la solicontrolar, o no, la percepció
tud també estan vinculats a l’ús de mitjans socials i també
d’aquesta identitat digital,
es relacionen amb el fenomen de FoMo. El fet de veure
i tota aquella informació
persistentment actualitzacions enginyoses, menjars sucuelectrònica sobre l’individu
lents, festes desenfrenades, viatges de somni, escapades
que se’n deriva
romàntiques... convida a fer comparacions constants en les
què tendim a veure’ns com els perdedors. Una explicació
alternativa als resultats d’aquests estudis és que les persones fan servir aquestes plataformes
justament quan se senten malament (és a dir, quan estan avorrits, sols, preocupats o angoixats),
i el fet de sentir-se malament condueix a la disminució en el benestar del individu en lloc de la
utilització de les xarxes socials per se.
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En tot cas, tots aquests mecanismes reforcen les idees plantejades anteriorment. Sobretot la
recerca de plaers immediats, no diferits. La desorientació, aleshores, es fa palesa en la inexistència de criteris ferms de judici. Per això autors com Bauman parlen d’una societat líquida, on totes
les eleccions, també les referents a valors, són poc sòlides –d’aquí la metàfora de la liquiditat– i
clarament volubles. En funció de les circumstàncies, el subjecte canvia fàcilment uns valors per
uns altres i, fins i tot, pot passar que mantingui un conjunt de valors inherentment contradictori
o paradoxal (Mellén i Sáez, 2007).
En relació amb el treball, per a un individu de la nostra generació, el que defensava el ludisme
(o antimaquinisme) aparegut al segle xix torna a ser encertat en el seu plantejament. Evidentment
no és encertat per les seves formes, ja que no posem en dubte que sense la tecnologia seguiríem
a l’edat de pedra. Som conscients, però que la intel·ligència artificial amenaçarà els nostres llocs
de treball. Es podria arribar a definir com una forma de neoludisme. Comentarem més extensament aquestes idees en l’estudi prospectiu d’aquest assaig. Si a aquesta incertesa i inseguretat li
sumem el context de crisi d’aquests darrers anys, s’entén el possible retrocés que comentàvem
anteriorment a preferències materialistes, sobretot les relacionades amb la seguretat econòmica,
i així la instrumentalització del treball. Queda palès doncs que estem dins d’una olla barrejada
amb preferències materialistes i postmaterialistes al mateix temps.

Perfil d’un jove actual. S’observa com el conjunt de valors evoluciona per als
“Millennials catalans” i el possible retrocés a causa de la inestabilitat i incertesa present.

Font: elaboració pròpia.
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Finalment, en la dimensió hedonista, hem de tornar a parlar de l’evasió. En aquest cas,
evasió digital, que ha vingut de la mà del desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en l’oci i la diversió. Així, molts joves troben en els jocs d’ordinador o de videoconsola
una diversió solipsista, que de nou estableix una frontera
entre el món dels adults i el món propi. El que passa, però,
Neomoderns, materialistes,
és que sovint també és una frontera amb el món exterior
postmaterialistes, família,
i, per tant, l’aïlla no només dels adults, sinó fins i tot, de
treball, hedonisme,
vegades, també dels mateixos joves, sobretot si les seves
societat, llibertat,
habilitats per a les relacions socials són escasses o si la poidentitat, valors digitals.
sició que ocupa dins dels grups d’iguals no és plenament
Així som els joves
satisfactòria (Mellén i Sáez, 2007). Albirem una tendència
creixent respecte al temps dedicat a aquest tipus de lleure,
sobretot amb les previsibles millores en tecnologia de realitat virtual. El que ens fa distanciar
de la visió estàndard més temerària sobre aquest tema és que aquest tipus de diversió deixarà
de ser solipsista. Les relacions socials augmentaran, però dins la xarxa, en format digital. Això
ja es pot observar actualment amb els jocs més exitosos per a PC i consola i les seves versions
online, que són multijugador. Aquí per tant, ja s’observa un canvi en la forma d’entendre les
relacions socials. És un dels primers moments en que ja s’accepta de forma natural que les
relacions socials no impliquen únicament la presència física de l’individu, sinó que també
s’entenen en el seu format digital.
Neomoderns, materialites-postmaterialistes, la família, el treball, l’hedonisme, la societat, la
llibertat, la identitat i valors digitals. Constructes que engloben una complexitat plena de matisos.
En aquest breu anàlisi dels trets del caràcter que guien la mentalitat, les decisions, accions i
comportaments dels joves de la nostra generació podem albirar tendències que tindran un gran
impacte i una tremenda influència en l’esdevenir de la nostra societat i país.

Estudi prospectiu
Després d’analitzar les característiques dels joves actuals és el moment d’endinsar-nos en la
prospectiva. És important destacar la dificultat d’analitzar el futur en un moment de canvi accelerat. Especialment difícil és descriure la situació del món en cert moment concret del futur.
Per exemple hi pot haver indicadors clars de que cert àmbit tecnològic es desenvoluparà, però
és difícil saber si això tindrà lloc d’aquí 20, 30 o 50 anys.
Destacar aquesta dificultat no és simplement una forma de curar-nos en salut, sinó que ens
ha de servir per evitar fer especulacions sense fonament. Un dels errors més comuns a l’hora de
reflexionar sobre el futur és no tenir en compte que poden entrar en joc variables ara desconegudes o impensables. És més, l’anàlisi del futur es realitza des de l’òptica i la forma d’entendre la
realitat present, però en el futur aquests aspectes més estructurals molt possiblement variaran.
Així que cal ser prudent a l’hora d’usar aspectes culturals del present per analitzar el futur.
Tot i aquestes dificultats, i per la mateixa raó, tenir coneixement sobre els condicionants i
la possible configuració del món futur és cada vegada més important. Conèixer el futur quan
el canvi és lent no és tan important ja que tan els individus com la societat es poden acomodar
als canvis a mesura que tenen lloc. Però el futur que ens espera és de canvis cada vegada més
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ràpids i disruptius. Per tant, es fa imprescindible poder anticipar-los, ja que adaptar-se a mesura
que tenen lloc, és a dir sense anticipar-se, esdevé inviable.
Tal com hem dit al principi, per a realitzar aquest estudi ens basarem en els tendències
més robustes. Són tendències que tenen un recorregut a llarg termini, que molt probablement
és compliran encara que entrin en joc noves variables i que no depenen d’aspectes culturals
concrets, com a mínim per al seu compliment a nivell planetari.
L’estudi és centra en el futur de Catalunya, tot i així el futur en gran part està condicionat per
tendències i successos globals. A la vegada les tendències globals són les més robustes, mentre
que l’evolució particular de Catalunya és un fet més incert. Per tant utilitzarem les tendències
globals per a comprendre el futur i llavors aplicarem aquest coneixement per analitzar la Catalunya del futur. Així, quan descrivim aspectes d’abast global, aquests tindran una repercussió
directa a Catalunya; però a la vegada quan parlem d’aspectes concrets de Catalunya també seran
en molts casos aplicables a Europa o al món.
Abans d’entrar de ple en l’estudi prospectiu cal aprofundir sobre com s’organitzarà l’estudi i
quins temes s’hi tractaran. L’objecte d’estudi consisteix de dos realitats que, tot i ser indivisibles,
sí que convé distingir. Tenim per un costat la realitat més tangible: Les institucions, el teixit
econòmic o les accions dels individus. Per altre costat tenim la realitat conceptual: Les creences,
la visió del món o les expectatives sobre el futur.
La realitat més tangible és el tipus de realitat a la que estem acostumats i que a la vegada
és la més fàcil de tractar i predir. En canvi la realitat conceptual implica un grau de reflexió
superior que la fa més difícil de tractar; a la vegada és també més difícil de predir. Tot i així
abordarem ambdues realitats, ja que és igual d’important comprendre la organització tangible
de la societat futura com els patrons de pensament que
poden ser-hi dominants.
El futur que ens espera és
L’estudi està dividit en cinc capítols. El primer capítol,
de canvis cada vegada més
Megatendències,
és introductori. El seu objectiu és desràpids i disruptius. Per tant,
criure
les
dinàmiques
més importants que condicionaran
es fa imprescindible poder
el
futur
i
que
serviran
com a base per les anàlisis dels
anticipar-los, ja que adaptarcapítols posteriors. El segon capítol, La gran economia,
se a mesura que tenen lloc,
tracta la qüestió econòmica. L’economia és segurament
és a dir sense anticipar-se,
el prisma dominant per entendre la societat en l’actua
esdevé inviable
litat. A la vegada ens permet explicar el mercat, que és
el principal mecanisme d’autoorganització que tenim els
humans. Però a més a més, l’estudi sobre l’ús i la distribució dels recursos ens permet fer
una primera aproximació ordenada i robusta del futur. El tercer capítol, Educació, coneixement
i ciència, conté els aspectes relacionats amb l’educació i la generació de coneixement. Hem
decidit dedicar un capítol a aquests dos aspectes degut a la gran importància que tindran en
el futur, tal com argumentarem més endavant. El quart capítol, Societat i cultura, reflexiona
sobre l’individu, la societat i la cultura del futur. És a dir, com serà la vida en les societats
futures, i quines formes d’organització, interacció i expressió hi dominaran. L’últim capítol de
la prospectiva, Organització política, engloba tot el que correspon a l’Estat, la seva organització
i el seu funcionament. L’Estat és el mecanisme formal d’organització col·lectiva de les socie
tats contemporànies. Per tant, la seva configuració dependrà en gran mesura dels resultats
obtinguts en els apartats anteriors.
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Hem decidit ficar el capítol referent a l’economia i el mercat a l’inici ja que la seva evolució
és en gran part espontània i depèn poc de les decisions dels individus, sobretot a nivell global.
Depèn més de la dinàmica emergent producte de les decisions individuals; la seva evolució és un
fenomen emergent. En canvi la política i l’Estat és tot el contrari, és producte de la planificació
conscient. Per tant és més convenient que estigui al final ja que necessitem conèixer la societat
futura per saber com pot funcionar l’organització política. Al llarg de la prospectiva anirem
aprofundint en aquesta dicotomia espontaneïtat-planificació. Per ara ens centrarem en analitzar
les tendències més robustes que condicionaran l’esdevenir.
Finalment, volem emfatitzar que l’aspecte més interessant de l’estudi no és l’anàlisi concret
que es realitza en cada capítol sinó les relacions d’influència que s’estableixen entre els diferents
elements. La interrelació entre els diferents factors és l’element clau per entendre el futur.

1. Megatendències
Les megatendències que analitzarem a continuació són tres: l’increment de la competència, el
progrés i la globalització. Al seu torn dividirem la tendència de progrés en tres vessants: tecnològic, científic i social. Les tres tendències estan totalment
interrelacionades; la competència està a la base de les altres
Les megatendències que
dos tendències, encara que totes s’influencien entre elles.
analitzem a continuació
Com hem dit anteriorment, aquestes tendències no
són l’increment de la
només tindran un impacte profund, sinó que el seu comcompetència, el progrés i la
pliment futur és gairebé segur, ja que es troben a la base del
globalització. Al seu torn
nostre món. Així utilitzarem aquests corrents per a que ens
dividirem la tendència de
siguin de guia i fonament a l’hora d’analitzar el futur. Tot i
progrés en tres vessants:
així, cal mencionar que el compliment d’aquestes inèrcies
tecnològic, científic i social
generals no és 100% segur, òbviament. Hi ha la possibilitat
que tingui lloc un esdeveniment catastròfic que les trenqui
o com a mínim les alenteixi. Possibilitats com una pandèmia a nivell global, un canvi climàtic
brusc, forta activitat volcànica, o una crisi sociopolítica a nivell global. Encara que tots aquests
esdeveniments són improbables.
La magnitud d’aquestes tendències implica que es desenvolupin i tinguin un impacte a
nivell global. Per tant també tindran un impacte profund en la Catalunya del futur. Tot i així,
l’impacte que pot tenir Catalunya en la dinàmica d’aquestes és molt limitat. És més, cap
entitat pot controlar aquestes dinàmiques, ja que són un fenomen emergent de les societats
humanes.
Competència entre entitats
La principal tendència que modela la dinàmica de la societat és la competència. La competència
té lloc entre tot tipus d’entitats (ja siguin individus o organitzacions) de la nostra societat. Té
lloc sobretot en el mercat, on individus i empreses competeixen per vendre productes i serveis
i obtenir beneficis; entre estats també hi ha competència per assolir superioritat econòmica, estratègica i militar; entre partits polítics hi ha competència per assolir el poder; entre acadèmics
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i universitats hi ha competència per assolir impacte i reconeixement; i entre esportistes hi ha
competència per assolir trofeus.
Un element comú de tot procés competitiu és que hi ha un objectiu difícil d’assolir que una
gran quantitat d’agents volen assolir. És el valor que es dóna a aquest objectiu el que motiva els
agents a usar recursos per assolir-lo. L’objectiu dóna sentit a l’acció de les entitats.
La voluntat d’assolir l’objectiu pressiona les entitats a invertir recursos i augmentar el seu
rendiment. L’única manera d’augmentar el rendiment de forma continuada és a través de la innovació; és a dir la introducció de canvis (nous processos, nova
informació, etc.) en l’entitat que estigui competint (indiviLa principal tendència que
du, equip, organització, etc.). La innovació es pot produir de
modela la dinàmica de la
forma interna o es pot produir copiant innovacions d’altres
societat és la competència.
entitats competidores que hagin estat exitoses. En definitiva
La competència té lloc entre
la innovació és un fet importantíssim al que tornarem de
tot tipus d’entitats (ja siguin
forma recurrent.
individus o organitzacions) de
Tot i així, l’augment del rendiment no és producte nola nostra societat
més d’una millora interna de les entitats, sinó que el mateix
procés de competència ja provoca un augment del rendiment per si sol. Les entitats que tinguin un major rendiment (ja sigui fruit de la planificació
o simplement de l’atzar) tendiran a imposar-se a la resta. Per tant encara que les entitats no
dediquin esforços a millorar el seu rendiment, el simple fet de competir ja el produeix. Aquest
és el mateix fenomen que té lloc en l’evolució biològica.3
Degut a l’augment del rendiment de les entitats, la competència tendeix a intensificar-se al
llarg del temps. A la vegada, al llarg del temps no només augmenta el rendiment de les entitats,
sinó que la seva capacitat d’innovació també augmenta degut al que podem anomenar metainnovacions. És a dir, innovacions que no (o no només) milloren directament el rendiment,
sinó que milloren la capacitat de trobar bones innovacions. La ciència o l’economia de mercat,
de les quals parlarem més endavant, en són exemples. En conseqüència, la competència (i el
rendiment de les entitats que competeixen) no només tendeix a augmentar al llarg del temps,
sinó que tendeix a augmentar de forma accelerada.
La combinació dels dos paràgrafs anteriors ens permeten comprendre un fet destacable:
que actualment hi hagin moltes estructures que fomenten la competència no és la causa sinó
la conseqüència de la competència. Les estructures competitives tenen èxit i són copiades,
mentre que les que no ho son tard o d’hora queden endarrerides i finalment s’abandonen o
cauen en l’oblit.
El procés d’augment de la competència només es pot alentir (o fins i tot aturar) degut a una
reducció dels recursos dedicats per les entitats a competir. Això pot passar en casos concrets,
ja sigui degut a que l’objectiu deixa de tenir interès, o que s’han sobreexplotat els recursos que

3

En el procés d’evolució per selecció natural hi ha una tendència a la millora del rendiment de les entitats sense que hi
hagi cap objectiu conscient. Això és possible gràcies al mecanisme de selecció natural, en que les entitats (replicadors)
que pel que sigui siguin més capaces de complir l’objectiu (reproduir-se) tendeixen a tenir major descendència i guanyar
pes en la població. En canvi les entitats menys capaces tendeixen a desaparèixer. Aquest fenomen de selecció natural té
lloc en tot sistema en competència, de manera que el propi procés ja implica la tendència a augmentar el rendiment.
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alimentaven les entitats i aquestes són incapaces de trobar-ne de nous. Això però molt difícilment
tindrà lloc a nivell de tot el sistema.
A més a més, nosaltres, com a humans, ja tenim de forma natural un coneixement profund
sobre aquest fenomen. En molts àmbits de les nostres vides estem competint, ja sigui de forma
conscient o inconscient. Ho fem òbviament en el lloc de treball, també en escenaris socials i
encara no en tenim prou que ens inventem jocs per a seguir competint. Tot això no és d’estranyar;
els humans, producte de l’evolució natural i cultural, som una entitat formidable per competir,
ja sigui entre nosaltres o vers les adversitats de l’entorn. El que ens distingeix no és cap habilitat
especial com la força o la velocitat; sinó la capacitat de comprendre l’entorn i d’innovar per adaptar-nos-hi, que com hem dit, és l’aspecte més important de les entitats competitives.
Cal emfatitzar que la competència no és producte de cap voluntat o pla; sinó que es una característica emergent de tot sistema humà (i biològic). Els fenòmens emergents es caracteritzen
pel fet que el funcionament general del sistema mostra dinàmiques que no es poden reduir a
les parts. És a dir, que és la interacció espontània entre les parts el que acaba produint aquestes
dinàmiques col·lectives que no es poden atribuir a cap de les parts.
Un cas concret de fenomen emergent és l’autoorganització, on la interacció espontània de les
diferents parts produeix un comportament organitzat o “intel·ligent” del conjunt. L’autoorganització és un fenomen ubic en el món, des del funcionament
del cos a nivell cel·lular fins a l’eficiència del mercat. És
Cal emfatitzar que la
més, el fenomen d’autoorganització més potent del nostre
competència no és producte
món és la vida i l’evolució biològica mateixa, de la qual
de cap voluntat o pla; sinó
nosaltres en som producte.
que es una característica
Un altra qüestió important és no confondre la compeemergent de tot sistema humà
tència amb la inexistència de cooperació. Precisament és
(i biològic)
la competència en nivells superiors (en última instància
la competència és contra les adversitats de l’entorn) el que
impulsa a la cooperació. La cooperació és en el fons una estratègia competitiva molt més eficaç
que la competència (precisament per això la nostra subjectivitat la valora positivament), però
també és més complicada d’implantar i sustentar.
La competència en els diferents àmbits de la societat és en gran part el causant dels canvis
i el progrés que experimentem. Per tant, aquesta és a la base de les altres dos tendències que
descriurem: el progrés i la globalització. Aquestes tendències també són accelerades i es retroalimenten entre elles com analitzarem a continuació.
Progrés científic, tecnològic; i també social?
La idea de progrés ens és molt familiar, però què és exactament el progrés? En aquest estudi
considerem el progrés com el fenomen de canvi i complexificació que experimenta el nostre
sistema i que li permet augmentar el rendiment. Al llarg de les properes pàgines analitzarem
aquest fenomen i n’anirem obtenint una visió més rica.
En primer lloc cal destacar que no hi ha un únic progrés, o més aviat que el progrés té diverses components. Aquí l’hem dividit en tres components: El progrés científic, el tecnològic i el
social. El progrés científic es pot resumir en una comprensió creixent del món. És a dir, que cada
vegada tenim un model més elaborat, extens i precís sobre el nostre món. El progrés tecnològic
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es pot resumir en una capacitat d’intervenció creixent en el món. És a dir, que som capaços de
construir i utilitzar eines cada vegada més elaborades, potents i diverses. El progrés social es pot
resumir com la capacitat d’organització creixent dels individus. Cada vegada hi ha una major
complexitat de les estructures socials, amb estructures cooperatives més grans i elaborades.
Aquestes tres vessants del progrés estan totalment interrelacionades de manera que la distinció
només és possible a nivell conceptual. El progrés d’una vessant augmenta les possibilitats de la
resta i cadascuna d’elles depèn del progrés realitzat en les altres.
Hi ha una vessant del progrés que és possiblement l’anhel principal de les societats contemporànies i que no hem inclòs aquí, ens referim al progrés econòmic. No ho hem fet perquè
el progrés econòmic és en el fons producte de les tres vessants del progrés aquí descrites. A la
vegada, el progrés econòmic va estretament lligat al mecanisme de mercat, que analitzarem
més endavant.
El progrés s’ha associat històricament a una qüestió normativa; va lligat a una millora de
la qualitat de vida per als humans. Això, a grans trets, ha estat així; però aquesta associació
no està assegurada. El progrés futur és inevitable, però la repercussió positiva d’aquest en
la qualitat de vida dels individus no es pot donar per descomptada, sinó que dependrà de
l’evolució del sistema i de la gestió que se’n faci. Aquesta és una qüestió fonamental a la qual
tornarem més endavant. Per ara ens centrarem a analitzar l’element que es troba a la base de
tot progrés, el canvi.
El canvi és un element inherent al nostre món, constantment se n’estan produint; a la vegada
però, el nostre món és estable, és a dir que moltes estructures és mantenen inamovibles tot i el
pas del temps. Aquesta tensió entre canvi i estabilitat ja va
ser una de les principals troballes dels filòsofs presocràtics,
El progrés futur és
i es troba a la base de molts camps científics moderns com
inevitable, però la
la física, la biologia o l’economia.
repercussió positiva d’aquest
Entre canvi i estabilitat hi ha una tensió que es troba a
en la qualitat de vida dels
la
base
de tot procés de competència, que no només és cruindividus no es pot donar
cial
per
entendre el progrés contemporani, sinó que la seva
per descomptada, sinó que
importància es remunta a tot el procés d’evolució biològica.
dependrà de l’evolució
Tota entitat organitzada (com ara éssers vius, organitza
del sistema i de la gestió
cions humanes, robots, etc.) necessita certa estabilitat per a
que se’n faci
que funcioni i pugui perdurar en el temps. Tot i així, ha de
ser a la vegada capaç d’introduir canvis en la pròpia estructura per adaptar-se a les transformacions de l’entorn i augmentar el seu rendiment. Introduir
canvis té risc, ja que es pot espatllar el que fins llavors funcionava, però no introduir canvis té
el risc assegurat d’esdevenir obsolet. És important clarificar que l’important no és simplement
el canvi, sinó el canvi que permet augmentar el rendiment, aquest és l’element fonamental,
aquesta és la definició de progrés.
La tensió entre canvi i estabilitat (i la seva gestió) la podem observar en tot el que ens envolta,
sobretot en les nostres pròpies vides. Aquí però, ens centrarem en el canvi a nivell de societat o
de sistema. Al llarg de la història s’observa una tendència clara no només de canvi sinó d’increment del ritme d’aquest. Això, que és en última instància producte de les pressions competitives,
augmenta la tensió entre canvi i estabilitat. Per tant es produeix una forta pressió per assolir
estructures organitzatives cada vegada més hàbils en gestionar la tensió entre aquests.
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Fins fa ben poc, el canvi tecnològic o cultural era prou lent per a que fos gairebé imperceptible per als individus. A la vegada el progrés era un procés emergent que no s’incorporava en
l’organització social. Això va canviar amb l’adveniment de la revolució industrial i l’expansió del
capitalisme. Aquest canvi fou possible ja que els individus es van fer progressivament conscients
de la importància d’aquest i de com assolir-lo (tan a nivell
individual com col·lectiu). Francis Bacon va ser una figura
La incorporació del progrés
cabdal en aquest aspecte. En definitiva, a partir d’aquest
i la innovació com un fet
moment es començà a dedicar esforços a generar progrés de
deliberat en els individus i
forma deliberada; accelerant així el progrés que fins llavors
les organitzacions té una
havia ocorregut de forma emergent.
importància crucial
La incorporació del progrés i la innovació com un fet
deliberat en els individus i les organitzacions té una importància crucial. Els individus, en assolir un coneixement suficientment elaborat sobre la seva
existència i la seva relació amb l’entorn són capaços d’adonar-se de la situació de competència
en que es troben i de la gran importància que té la innovació per augmentar el rendiment i tenir
èxit en el procés competitiu.
Actualment ens trobem en un període de transició; tot i la forta pressió per innovar, les
energies i recursos encara estan dedicades principalment a executar processos establerts. En
canvi els recursos dedicats a millorar i refinar aquests processos són minsos. A la vegada hi
ha una forta resistència al canvi en molts àmbits de la societat. Fins i tot hi ha la creença estesa
de que el canvi només té lloc (o ha de tenir lloc) en certs àmbits, com el tecnològic, però que
altres aspectes, com l’organització general del sistema, són estables.
Això inevitablement anirà canviant en el futur, ja que la pressió per trobar i implementar
innovacions efectives s’intensificarà. Les entitats més hàbils a l’hora d’innovar i augmentar
de forma continuada el seu rendiment cada vegada tindran un major avantatge vers la resta.
Aquest fet provocarà que el canvi sigui el focus principal d’atenció de tota entitat, inclosos
els individus.
L’augment del ritme de canvi no significa simplement que anirem tot el dia atrafegats (això ja
passa avui en dia), sinó que és una qüestió més profunda. Es tracta d’un augment del rendiment
de l’individu en totes les seves vessants: capacitat cognitiva, comprensió de l’entorn, habilitat
social, i sobretot creativitat i capacitat d’adaptació. Al llarg de la prospectiva anirem aprofundint
en aquesta qüestió.
Tornant al quid de la qüestió, la pressió per innovar, amb l’objectiu d’assolir un major rendiment, augmenta la tensió entre estabilitat i canvi. Hi ha dos vies principals per
a superar aquesta tensió. Una via és assolir estructures que siguin capaces de mantenir
l’estabilitat tot i la incorporació de canvis constants. Una segona via és trobar mecanismes
capaços de detectar i implementar els canvis que siguin més avantatjosos. El més efectiu
és la seva combinació.
Ens agradaria aprofundir breument en la segona via. Com hem dit, la qüestió fonamental
no és simplement el canvi; canviar coses és molt fàcil. El que és complicat i que centrarà cada
vegada més esforços en el futur és trobar mètodes i processos que permetin detectar i aplicar
canvis (innovacions) que millorin el rendiment del sistema d’interès (països, empreses, processos productius, individus, etc.), a la vegada que s’intenten minimitzar els riscos associats
al canvi.
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Fins ara, tot i que la innovació ja és molt valorada, s’ha estudiat poc. Hi ha certs elements
que sabem que són importants per innovar com el coneixement, la diversitat de perspectives
o la prova-i-error (Johnson, 2010). Tot i així els mètodes per innovar, sobretot en els casos
d’innovació disruptiva, són encara dins la caixa negra del cervell, als que ens referim com a
creativitat.
Per tant, en el futur hi haurà un interès creixent sobre el procés d’innovació, tan a nivell
d’individus com d’organitzacions. S’invertirà una quantitat creixent de recursos a investigar
com es produeix la innovació i quins entorns i organitzacions són més efectius en produir-la;
anteriorment ja ens hem referint a aquest procés com a meta-innovació.
L’augment en la capacitat i l’efectivitat de la innovació accelerarà el progrés científic i tecnològic; mentre que el progrés científic i tecnològic accelerarà la capacitat per innovar. Aquesta
retroalimentació, aquest cercle virtuós, és el que usualment es produeix entre les diferents
vessants del progrés i per tant és crític per entendre el progrés futur.
Tot i així, hi ha la possibilitat de que tot i l’augment del potencial d’innovació, el progrés no
s’acceleri. Això tindria lloc si ens trobéssim en un moment en que ja hem esgotat les vies fàcils
o conegudes de progrés, de manera que trobar millores fos
molt més complicat que en el passat. Aquest però no és el
Un problema associat a la
nostre cas. El potencial de progrés en les diferents vessants
innovació i l’augment del
és encara immens tal com analitzarem en breu.
rendiment de les entitats
Un problema associat a la innovació i l’augment del
és que la seva complexitat
rendiment de les entitats és que la seva complexitat tentendeix a augmentar
deix a augmentar. L’augment del rendiment va usualment
associat a una complexificació de l’estructura, només cal
observar per exemple el gran augment de la complexitat del sistema econòmic i les entitats que
en formen part en les últimes dècades (o segles).
L’augment de la complexitat pot ser un problema greu, ja que pot dificultar enormement la
gestió del sistema i la solució dels problemes que poden anar apareixent. L’excés de complexitat
també dificulta la innovació, ja que anticipar les conseqüències dels canvis es fa gairebé impossible. A la vegada cal destacar que no és possible simplement tornar enrere, ja que som totalment dependents d’unes estructures cada vegada més complexes. L’antropòleg Joseph Tainter
va postular en el seu llibre The Collapse of Complex Societies que civilitzacions antigues com els
Romans o els Maies havien col·lapsat degut a la impossibilitat de gestionar la complexitat creixent
del seu sistema. Segons l’autor, la complexitat reduïa significativament la capacitat adaptativa
d’aquestes civilitzacions fet que les tornava vulnerables a qualsevol xoc extern. Aquest excés de
complexitat és probablement un dels problemes principals del present.
En el futur és d’esperar un augment accelerat de la complexitat i per tant, cal tenir molt
presents aquests condicionants. Tot i així, és també d’esperar que el coneixement i la gestió dels
sistemes complexes sigui un aspecte que centri gran atenció i esforços. Així doncs, l’augment
del ritme de canvi anirà associat a una gestió més eficaç de la complexitat de les entitats, reduint
així els riscos per a l’estabilitat que comporta la innovació.
L’excés de complexitat està relacionat amb un altre problema, “la trampa del progrés”. Aquest
terme fa referència al fet que la innovació, per a resoldre cert problema, pot acabar provocant
problemes addicionals inadvertits, de manera que el progrés acaba resultant un bucle infinit de
solucionar els problemes que ell mateix va provocant. Encara que és obvi que el progrés no és

Temes contemporanis IDEES 39 / 2014

35

una trampa, sí que cal ser prudents a l’hora d’innovar ja que, en ser sistemes humans complexes,
les conseqüències d’aquesta innovació són difícils d’anticipar.
Després d’haver analitzat el progrés de diverses perspectives, ens agradaria acabar amb
aquesta visió del progrés com un procés de resolució de problemes. En el fons, la funció de tota
entitat competitiva és detectar i resoldre problemes. Aquesta, és també una de les principals
característiques del progrés, una capacitat creixent de les societats humanes per a abordar i
solucionar problemes. En el futur és d’esperar un augment dràstic d’aquesta capacitat, sobretot
pel que fa als problemes més complexes i abstractes.
Progrés tecnològic
En els últims anys, hem experimentat un canvi tecnològic important en molts àmbits diferents
(tecnologies de la informació, medicina, biotecnologia, robòtica, etc.). Per tant, tenim la tendència
a concebre el present com la culminació del progrés tecnològic passat. Tot i així l’estat present de la
tecnologia és encara rudimentari en comparació al progrés futur que ens espera. El potencial del progrés tecnològic en les properes dècades és elevadíssim; en les properes pàgines en farem un petit tast.
El progrés tecnològic és possiblement la tendència més important per comprendre el futur.
El canvi tecnològic tindrà una influència cada vegada més important en tots els aspectes del
nostre món (sistema econòmic, organització política, cultura, creences i comportament individual, etc.). Al voltant de l’any 2040, degut en gran part al canvi tecnològic, tant el món que ara
coneixem com les vides que portem hauran canviat de manera profunda.
La tecnologia és pot definir com aquell conjunt d’eines que creen els humans per a intervenir en el món. Per tant, el progrés tecnològic representa la capacitat creixent d’intervenció en
el món. Això vol dir poder fer intervencions cada vegada més grans, però també intervencions
cada vegada més elaborades, complexes, precises i eficients.
Hi ha la tendència a considerar la tecnologia com aquelles eines que serveixen per a manipular el món físic inanimat; però la tecnologia s’usa cada vegada més per manipular entitats més
complexes com són els éssers vius o fins si tot la cognició humana. Això és d’una importància
cabdal perquè la relació entre humans i tecnologia és cada vegada menys lineal (humans que
creen tecnologia) i més circular (humans que creen tecnologia que al seu torn augmenta les capacitats creatives
El progrés tecnològic és
humanes), fet que comporta un procés de retroalimentació
possiblement la tendència
amb conseqüències impredictibles a llarg termini.
més important per
És important destacar que el progrés tecnològic no imcomprendre el futur
plica que s’avanci en totes les direccions possibles. Sinó que
el progrés tecnològic és en gran part producte de les entitats
que intenten augmentar el seu rendiment. Això és molt clar en el mercat. Les empreses inverteixen recursos en investigació i desenvolupament de noves tecnologies amb l’objectiu d’assolir
avantatge vers els seus rivals. Aquest és un aspecte de gran importància a l’hora de detectar en
quins àmbits hi pot haver més progrés tecnològic.
A continuació descriurem breument alguns dels camps on possiblement hi haurà els avenços més importants. L’objectiu no és mostrar l’estat de la tecnologia d’aquí 30 anys, ja que això
és impossible. Més aviat es tracta de mostrar l’immens potencial futur i assenyalar algunes de
les possibles vies de progrés.
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Computació
Una de les tendències més robustes d’aquestes últimes dècades ha estat l’augment brutal en la
capacitat de computació. Això s’observa tan en la reducció de la mida dels aparells com en el
seu consum energètic o el seu cost de producció. L’augment de la capacitat de computació s’ha
basat en gran part en la fabricació de components cada vegada més petits, fet que implica que
aquesta tendència té un límit.
És d’esperar en algun moment de les properes dècades una desacceleració del progrés en
la capacitat de computació, és a dir, seguirà havent-hi progrés però a un ritme menor. Tot i així,
a llarg termini poden aparèixer noves formes de processar informació o fins i tot innovacions
totalment disruptives com ordinadors quàntics que portin la computació a un nou nivell.
Software i intel·ligència artificial
Molt més determinant que l’avenç en la capacitat de computació serà l’avenç en el programari,
el “software”, que farà ús d’aquesta capacitat. No serveix de res tenir una gran capacitat de computació si aquesta no s’usa per a realitzar operacions interessants.
Els programes informàtics són els que regulen el processament d’informació. Aquests tenen
una quantitat immensa d’aplicacions. Ja en l’actualitat això se’ns fa evident; el món i gairebé
la totalitat del nostre entorn és mou gràcies a programes informàtics. També se’ns fa evident
la rapidesa amb que aquests milloren. Un exemple molt simple i a l’abast de tothom n’és la
millora continuada en la qualitat i facilitat de maneig dels
videojocs.
El progrés tecnològic no
Intentar analitzar com evolucionarà el software i les
implica que s’avanci en totes
aplicacions que tindrà és molt complicat degut a la rapideles direccions possibles sinó
sa dels canvis i la magnituds d’aspectes que abasten. Tot i
que és en gran part producte
així, ens centrarem en dos temes concrets, la intel·ligència
de les entitats que intenten
artificial i la simulació.
augmentar els seu rendiment
La intel·ligència artificial no té cap definició formal,
quan el software és capaç de dur a terme un processament
prou elaborat d’informació com per obtenir uns resultats comparables als dels humans se l’anomena intel·ligència artificial. Actualment ja existeix software d’aquest tipus amb aplicacions
comercials com és el cas del reconeixement facial o el reconeixement lingüístic.
En els pròxims anys es d’esperar un gran avenç en aquest tipus de programes. Seran capaços
de realitzar tasques cada vegada més complexes com per exemple conduir automòbils, mantenir
converses de forma natural o prendre decisions en entorns naturals.
Els programes d’intel·ligència artificial no funcionen amb regles específiques per a cada
input, que és el funcionament habitual dels programes, ja que seria impossible degut a la quantitat i complexitat dels inputs amb que tracten. Per contra el programa té una estructura molt
elaborada de regles generals que li permeten adaptar-se a situacions específiques sense que
existeixi cap regla específica per a cada situació. Això, salvant les distàncies, és similar a la
manera de funcionar dels humans.
Aquesta capacitat és a la vegada molt útil a l’hora de crear programes que siguin capaços
d’aprendre i d’adaptar-se als canvis de l’entorn. Actualment aquest és un dels àmbits on hi ha
més expectació. Que els programes siguin capaços d’aprendre és necessari per a que aquests
siguin cada vegada més autònoms i no depenguin de la correcció constant per part d’enginyers-
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informàtics. A més a més, la seva capacitat adaptativa els permetria realitzar tot tipus de tasques
complexes.
Una altra manera d’assolir programes que s’adapten, no és dissenyant el programa en concret, sinó dissenyar unes característiques generals que el programa ha de complir i a partir d’aquí
aplicar un algoritme evolutiu. Aquest algoritme usa una gran quantitat de possibles programes
(que poden ser aleatoris) i avalua el compliment de les característiques desitjables, per exemple
a través d’una simulació. Els programes que millor compleixin aquestes característiques són
seleccionats, se’n fa múltiples copies amb algunes modificacions i es fa una nova ronda de simulacions. Aquest procés es realitza múltiples vegades fins obtenir programes molt eficaços a
l’hora de complir els objectius.
Aquest tipus de procés s’anomena “programació genètica” ja que consisteix en l’aplicació
del mateix “algoritme” que descriu l’evolució (biològica) per selecció natural. A través d’aquesta
via es poden assolir programes molt elaborats que no són producte del disseny humà, sinó d’un
procés evolutiu. Això també implica que, tot i constatar el bon funcionament del programa, ens
sigui molt difícil comprendre els detalls del seu funcionament.
En definitiva els programes cada vegada seran més capaços d’aprendre i innovar per si sols.
Això serà de gran utilitat a l’hora d’augmentar el rendiment de qualsevol entitat ja que potencia
rà les capacitats creatives dels humans i millorarà la capacitat de trobar innovacions efectives.
A més dels programes d’intel·ligència artificial, ens agradaria destacar els programes de
simulació. Aquests, consisteixen bàsicament en modelar les característiques i dinàmiques
de fenòmens reals usant computadores. En l’actualitat ja existeixen programes que simulen
tot tipus de sistemes, des del comportament de fluids a l’evolució del temps o l’evolució de
l’economia.
En les pròximes dècades es dedicaran gran quantitat de recursos a obtenir millors programes
de simulació. Aquests tenen moltes aplicacions tan en l’àmbit tecnològic, per exemple a l’hora
de desenvolupar nous components, com en l’àmbit científic a l’hora de predir el comportament
de sistemes complexes. Un dels punts més interessants i controvertits de la simulació serà el cos
humà, més concretament el cervell. Actualment la Unió Europea està finançant un programa
investigador molt ambiciós que va en aquesta direcció, l’ “Human Brain Project”.
Gadgets, màquines i robots
La gran majoria de programes informàtics no es dediquen a processar informació en abstracte;
sinó que aquest processament té la finalitat de regular alguna entitat física, alguna màquina.
Per tant, paral·lel a l’avenç dels programes, hi haurà un
gran avenç en les màquines. Per màquina podem entendre
Gadgets i màquines també
qualsevol eina que consumeixi energia per a realitzar certa
estan a tot arreu. De fet,
tasca. Encara que aquí hem fet una diferenciació conceptual
és molt difícil trobar algú
entre programes i màquines; en el fons estan totalment
que no en porti un a sobre
interrelacionats.
tot el dia
Gadgets i màquines també estan a tot arreu i el seu
futur potencial també és molt elevat (sobretot perquè van
conjuntament amb programes). De fet, és molt difícil intentar trobar algú que no en porti un
a sobre tot el dia. A nivell quotidià, per exemple, la utilitat dels smartphones ha crescut d’una
forma exponencial. Només cal recordar que el primer iPhone, que va revolucionar la forma
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d’entendre la telefonia mòbil, va sortir al mercat l’any 2007. Els gadgets són només una fase
temporal en el camí a altres formats més naturals. Ara, aquestes màquines es creen i posteriorment l’ésser humà s’adapta a la seva forma per tal d’utilitzar-les. La forma en què “digitalitzem”
les nostres vides és tremendament poc probable que faci marxa enrere, però les interfícies
que utilitzem (la forma en què interactuem amb la informació digital) tendiran en última
instància, a imitar la naturalesa i les formes bàsiques de percepció entre individu-entorn.
Ens agradaria destacar un tipus de màquina que serà de gran importància per al futur, el
robot. Es pot considerar el robot com una màquina que té autonomia per a realitzar tot tipus de
tasques. Per tant, els robots estan usualment controlats per programes d’intel·ligència artifi
cial. Normalment associem la paraula robot a una màquina amb forma d’humà; però un robot
pot tenir qualsevol forma i mida. D’aquí 30 anys amb molta seguretat ja tindrem robots que
realitzaran moltes de les tasques que ara són reservades als humans o que simplement no són
possibles de fer.
Nanotecnologia
La nostra concepció habitual de la tecnologia és d’objectes d’una escala similar als humans; però
això és cada vegada menys així. Tal com anuncià el físic Richard Feynmann el 1959, “There’s
plenty of room at the bottom”, és a dir que entre l’escala atòmica i l’escala humana hi ha una
gran potencial per a manipular materials, el que es coneix
com a nanotecnologia.
Aquestes màquines es creen i
L’aprofitament de l’espai físic des de l’escala molecular
posteriorment l’ésser humà
és
precisament
el que possibilita la immensa complexitat
s’adapta a la seva forma
dels
humans.
En
l’àmbit tecnològic aquest aprofitament ja
per tal d’utilitzar-les
és una realitat. Anteriorment ja hem parlat de l’aprofitament de les escales més petites per augmentar la capacitat
de computació. Tot i així la nanotecnologia encara es troba en un estadi inicial de desenvolupament, així que el seu potencial és molt elevat. La nanotecnològia permetrà, entre altres coses, la
creació de nous materials amb propietats ara impensables, l’establiment de processos productius
molt més eficients, l’obtenció d’energia d’una forma neta i barata o la fabricació de productes
fàcilment reciclables.
Un avenç que seria revolucionari seria la invenció d’una “impressora nanotecnològica”
(Drexler, 2013). És a dir, un aparell capaç d’acoblar àtoms o molècules amb una gran precisió,
de manera que es podrien construir tot tipus d’estructures amb un mateix aparell. Assolir una
impressora nanotecnològica que funcioni per tots els tipus d’àtom i que permeti realitzar tot tipus
d’estructures és gairebé impossible; però sí que és factible construir impressores que tinguin
un ampli ventall, encara que limitat, de possibilitats. En el fons una impressora d’aquest tipus
ja existeix dins les nostres cèl·lules; el ribosoma, que s’encarrega de sintetitzar (“imprimir”) les
proteïnes del nostre organisme.
Biotecnologia i medicina
El desenvolupament de tecnologies a escala microscòpica no només pot servir per a manipular
materials inerts, sinó que es poden aprofitar les estructures i processos ja existents en el món
biològic i adaptar-los per a realitzar tasques del nostre interès, en això consisteix la biotecnologia. Un dels àmbits de més potencial de la biotecnologia és la enginyeria genètica; és a dir la
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modificació del codi genètic de tot tipus d’organismes per a que aquests organismes realitzin
tasques concretes.
La biotecnologia, com la nanotecnologia, tenen aplicacions en molts àmbits diferents. En
podem destacar la medicina, ja que té potencial per a sintetitzar de forma barata tot tipus de
molècules i fàrmacs. També pot servir per a millorar les propietats i el rendiment d’organismes
del nostre interès, per exemple en l’agricultura.
L’àmbit d’intervenció en que la biotecnologia que desperta més expectació i controvèrsia és
en del propi ésser humà. La biotecnologia, juntament amb la biònica, permetrà la substitució
d’òrgans i articulacions danyades o augmentar el rendiment natural del cos i donar-li tot tipus de
noves propietats. On la controvèrsia és més elevada és quan això pot afectar el cervell i la pròpia
identitat i experiència subjectiva de l’individu. Més endavant tornarem a aquestes qüestions.
Les sinergies que sorgiran entre els quatre apartats anteriors esperen ser magnífiques,
sobretot en medicina. S’esperen micromecanismes ja integrats dins el nostre cos que revisin
l’estat de l’organisme de forma constant i que enviïn informació permanentment a un sistema
extern per tal que l’analitzi i la compari juntament amb grans bases de dades, segons perfil, en
busca de qualsevol alteració.
Telecomunicació i Internet
L’àmbit en que el progrés dels últims anys ha tingut un major impacte en la vida de les persones
és se’ns dubte el de les telecomunicacions, sobretot degut al fenomen d’internet. Actualment
hi ha moltes esperances posades en “l’Internet de les coses”. En el futur no només els humans
ens connectarem a internet (a través d’un gadget) sinó que tot tipus d’objectes i màquines també
ho estaran per sí sols i interactuaran entre ells. Això té aplicacions en molts àmbits, des dels
electrodomèstics, per exemple que la nevera faci la compra, fins a la producció industrial.
A llarg termini això implicarà que en molts casos ja no ens caldrà interactuar directament
amb el món real sinó que ho podrem fer gairebé tot a través d’Internet; i controlar a través d’internet tot tipus d’objectes a qualsevol punt del món. Això
ens dóna una capacitat elevadíssima d’intervenir en el món
A llarg termini en molts
tan a nivell individual com col·lectiu.
casos ja no ens caldrà
A la vegada la nostra comunicació i interacció amb el
interactuar directament
món virtual serà cada vegada més còmoda i rica. Actual
amb el món real sinó que
ment la interacció és gairebé sempre de forma tàctil a traho podrem fer gairebé tot
vés de pantalles, teclats i altres tipus de comandaments.
a través d’Internet
Encara que ja comença a ser una realitat la comunicació
a través de moviments oculars, gestos o comandaments
de veu, encara que de forma limitada. En el futur aquestes tecnologies s’aniran perfeccionant.
Tot i així, el que serà verdaderament revolucionari és poder-se comunicar amb el món virtual a
través del pensament gràcies a mètodes de reconstrucció d’activitat cerebrals. Tot i que sembli
cosa a l’abast només de la ciència ficció, ja sorgeixen estudis que corroboren aquests mètodes
(Alan S. Cowen, Marvin M. Chun, Brice A. Kuhl, 2014). Es probable que tecnologies d’aquest
tipus ja estiguin en ús d’aquí 30 anys.
Els diferents àmbits tecnològics que hem assenyalat tenen un gran potencial per separat.
Però el verdader potencial prové de la seva combinació. Per exemple, podem imaginar nanorobots
intel·ligents que es comuniquen i coordinen a través d’internet. Les aplicacions i possibilitats
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d’aquestes combinacions són immenses i en el futur és d’esperar que es doni una progressiva
integració de les diferents tecnologies.
El tractament que aquí hem pogut fer d’aquest potencial ha estat superficial. Per als lectors
que s’hagin quedat amb ganes d’aprofundir-hi, a la bibliografia hi ha referenciats alguns llibres
i articles que fan un tractament més exhaustiu i profund de la qüestió. Tot i així al llarg de la
prospectiva anirem veient diferents àmbits on l’aplicació del progrés tecnològic pot tenir un
impacte important. A continuació analitzarem la segona vessant del progrés, la ciència.
Progrés científic
El progrés científic consisteix en l’acumulació sistemàtica de coneixement sobre el nostre entorn.
El coneixement és la informació que descriu el món; és el que ens permet entendre i modelar
el funcionament del nostre entorn. La nostra concepció del coneixement normalment va associada al coneixement enciclopèdic. Tot i així, el coneixement és un aspecte present en tots els
éssers vius, que necessiten comprendre i modelar el seu entorn per a sobreviure. Aquest model
és especialment elaborat en el regne animal i, dins dels animals, l’ésser amb un model més
elaborat és òbviament l’humà.
En el coneixement humà hi juga un paper destacat el llenguatge; que, simplificant la qüestió,
és un conjunt de símbols que permet representar i categoritzar el món. El llenguatge permet
conceptualitzar aspectes abstractes com són “coneixement” o “llenguatge” fet que ens possibilita comprendre i fer-nos conscients del nostre propi funcionament i de la dinàmica en que ens
trobem. Aquest últims paràgrafs (i l’estudi en general) són un exemple d’aquest fet.
El llenguatge també és fonamental per a l’intercanvi d’informació entre individus. És el
fenomen col·lectiu el que dóna a la generació de coneixement la seva potència. En aquest sentit
la manera com els individus s’organitzen, es relacionen i arriben a acords i consensos és clau
per al progrés científic.
El coneixement ha estat des de sempre valorat pels humans. Tot i així, no va ser fins a la
il·lustració que els mètodes per obtenir-ne es van sistematitzar. Aquesta sistematització en la
producció de coneixement és el que anomenem ciència, que
consisteix en el plantejament d’hipòtesis sobre la naturaleMolt possiblement en el
sa i funcionament del món contrastades posteriorment a
futur també hi haurà avenços
través de la observació i l’experimentació.
importants en les ciències
Tal com hem dit anteriorment, per a produir innovasocials, que són les que
ció
efectiva,
el coneixement és fonamental. El coneixement
estudien els sistemes més
ens
permet
descriure
el funcionament de cert sistema, de
complexes que coneixem; els
manera
que
ens
facilita
la detecció de quins canvis poden
grups humans
ser positius pel rendiment. Per tant, en el fonament del
progrés tecnològic es troba el progrés científic; a la vegada
el progrés científic es pot considerar una forma d’anticipar el canvi tecnològic. Així, els avenços
científics porten al cap d’un temps a aplicacions tecnològiques.
El major progrés en l’àmbit científic estarà causat per diversos factors. Per començar cada
vegada es dedicaran més recursos, tan públics com privats, a la investigació a causa de la creixent
importància del coneixement per l’augment del rendiment d’empreses i països. A la vegada, hi
haurà una millora progressiva dels mètodes emprats, les tecnologies auxiliars o la organitza-
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ció entre investigadors. En això també hi tindrà molt a veure la meta-innovació anteriorment
mencionada.
Actualment, el major potencial científic es troba en els camps que investiguen sistemes
complexes. En el present s’estan produint grans avenços en biologia molecular, medicina o
neurociència. Molt possiblement en el futur també hi haurà avenços importants en les ciències
socials, que són les que estudien els sistemes més complexes que coneixem; els grups humans.
Això serà possible gràcies al desenvolupament d’eines més efectives per abordar aquests sistemes
i també degut a la pressió per assolir progrés social que analitzarem en breu.
Una característica tan del progrés científic com tecnològic és que consisteixen en passar
del que és espontani al que és deliberatiu. És a dir, el món té una dinàmica que és independent
de la comprensió que nosaltres tenim d’ell. La tasca dels humans és comprendre aquest món
(coneixement) per a poder manipular-lo per als interessos propis.
Normalment es considera que el coneixement (tan en l’àmbit científic com tecnològic) consisteix en conèixer o dissenyar sistemes amb total exactitud, intentant saber exactament quina
és la seva dinàmica. En principi, si no es té aquesta certesa es poden produir errors que facin
inútil el coneixement.
Això anirà canviant en el futur. Ja hem explicat l’existència de programes que aprenen i evolucionen sense intervenció humana. En les simulacions també es dona el cas d’obtenir resultats que
no sabem com s’han produït, que simplement emergeixen.
Això però no és un pas enrere sinó tot el contrari. ProgressiEl coneixement tan científic
vament anirem dominant els sistemes autoorganitzats i els
com tecnològic, serà el
utilitzarem en tot tipus de tasques sense haver de conèixer
recurs estratègic del
exactament la seva evolució. La teoria de sistemes complexes
futur ja que és el factor
és la branca del coneixement que es dedica a comprendre
més important a l’hora de
com funcionen i com es poden aprofitar aquests sistemes;
generar innovació
el seu potencial futur també és molt elevat.
El domini de la autoorganització té un potencial elevadíssim, en camps com la biotecnologia, la nanotecnologia o el software. És molt possible que en
el futur el progrés provingui sobretot de l’establiment i refinament de sistemes autoorganitzats;
en contrast amb el coneixement i disseny al detall del progrés “clàssic”.
En definitiva, el coneixement tan científic com tecnològic, serà el recurs estratègic del futur
ja que és el factor més important a l’hora de generar innovació. La producció i aprofitament del
coneixement serà l’àmbit que marcarà les diferències entre les entitats competidores, sobretot
entre les de primer nivell. Al llarg de la prospectiva anirem retornant a aquest factor tan important. A continuació però ens centrarem en la tercera vessant del progrés, el social.
Progrés social
Com hem dit anteriorment, el progrés social fa referència a una creixent complexitat i organització de la societat. Els individus cada vegada estan més connectats entre ells i formen part
d’estructures (empreses, estats, etc.) cada vegada més efectives a l’hora de coordinar aquests
individus. L’organització col·lectiva és crucial per al rendiment. El que pot assolir un individu
per si sol està a anys llum del que els individus poden assolir de forma organitzada a través de
l’especialització i la cooperació.
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La tendència en l’àmbit social, ja des de la prehistòria, és d’una importància creixent de
l’organització social en detriment de l’autonomia de l’individu. La vida de la civilització ens
allibera de les adversitats del món natural, però ens obliga a complir amb les exigències socials.
Aquesta tendència és producte de la contribució creixent de l’individu al rendiment col·lectiu
producte de les pressions competitives.
Pot semblar una contradicció que tingui lloc una tendència cap al col·lectiu quan l’individualisme està en el fonament del nostre sistema. Efectivament hi ha llibertat individual, però el
sistema ja està configurat per a que els individus s’encaminin voluntàriament (o per falta d’alternatives) a contribuir
Els individus cada vegada
al rendiment de les institucions col·lectives. Això no només
estan més connectats
fa referència als incentius monetaris, sinó que el sistema de
entre ells i formen part
valors i de prestigi social també ens hi encamina.
d’estructures cada vegada
Dit això, cal clarificar que el rendiment col·lectiu no
més efectives a l’hora de
s’ha d’igualar a planificació o a una regulació estricta de
coordinar aquests individus
les vides els individus. Ans al contrari, els millors sistemes
d’organització col·lectiva no són els que regulen de manera
deliberativa tots els detalls de l’organització, sinó que són els sistemes que apliquen millors sistemes
d’auto-organització. Per aquesta raó el capitalisme es va mostrar superior al comunisme, sobretot
amb el pas del temps; ja que és un sistema que permet una millora continuada del rendiment.
Tot i la tendència robusta de progrés social, aquest progrés tendeix a ser descompensat. Els
àmbits on la pressió competitiva és més forta o on és més fàcil introduir canvis són els que tendeixen a mostrar progrés. En canvi, en els aspectes més generals i complexes on a la vegada la
pressió competitiva és menys forta, el progrés és molt més lent o és fins i tot inexistent. El passat
recent dels països occidentals és una mostra de progrés social descompensat. És a dir que, mentre
en entorns empresarials hi ha una forta pressió per a millorar el rendiment de l’organització,
en altres àmbits crucials per al progrés social, com el sistema educatiu o l’organització política,
el progrés és pràcticament inexistent.
A la vegada, en la competència per augmentar el rendiment, les diferents entitats poden
entrar en conflicte. Es pot donar el cas, per exemple, que el fet d’augmentar el rendiment d’algunes accions d’una empresa o d’un partit polític podrien perjudicar el rendiment del sistema en
general. Aquest conflicte està a la base del llibre Why Nations Fail de Daron Acemoglu i James
Robinson, que argumenten que l’èxit o fracàs dels països depèn de si les institucions actuen per
al bé comú (institucions inclusives) o actuen en benefici d’interessos particulars (institucions
extractives). Així el progrés social futur passarà en gran part per alinear els interessos de les
diverses entitats amb l’interès general de la societat.
Un problema afegit és que el progrés, sobretot posterior a la segona guerra mundial, ha comportat l’abandonament de moltes formes tradicionals d’organització i de relació entre individus.
Aquest abandonament ha deixat un buit ja que encara no s’han trobat o no s’han estès formes
d’organització que siguin capaces de suportar i adequar-se als canvis.
El progrés descompensat perjudica l’augment de prosperitat de la societat, sobretot a llarg
termini. És així ja que a la vegada que alenteix el progrés, és generen tensions en el sí de la socie
tat que poden esdevenir un greu problema. Actualment ens trobem en un moment de presa de
consciència del progrés social descompensat i de les limitacions i problemes del sistema actual.
La crisi econòmica ha accentuat aquest procés però els causants van molt més enllà.
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La presa de consciència i el malestar generalitzat no impliquen canvis immediats. Però sí
que indiquen un procés d’exploració de noves idees i possibilitats en tot tipus d’àmbits. A la
vegada, els individus estan més oberts a canvis en l’status quo. Això tard o d’hora durà a canvis
a mesura que les noves idees vagin cristal·litzant en projectes organitzats i viables.
Però més enllà de la presa de consciència actual, hi ha diverses tendències que fomenten
un progrés social cada vegada més accelerat. Hi ha una pressió creixent per a millorar el rendiment de l’organització social, sobretot al món empresarial, però també en l’àmbit estatal. Per
tant, no només els ciutadans demandaran canvi sinó que les elits polítiques i econòmiques es
veuran obligades a introduir canvis cada vegada de més envergadura per a seguir el ritme dels
seus competidors.
De més a més, el progrés social és cada vegada més important en un món en que el coneixement i la capacitat d’innovació marquen la diferència d’una forma creixent. Tenir ciutadans
disciplinats i ordenats ja no és suficient. Per a seguir essent competitiu cal ciutadans amb altes
habilitats cognitives, socials i organitzacionals i això només és possible a través d’una bona
organització social.
El progrés social no serà causat només per la competència, sinó que el progrés tecnològic
també pressionarà (i en última instància farà imprescindible) una millora de l’organització social.
Les tecnologies seran cada vegada més complexes i tindran una major capacitat d’intervenció en
el món. Per a gestionar les possibilitats creixents de la tecnologia farà falta sistemes d’organització
molt efectius i individus molt ben preparats. Aquest és un punt crucial a tenir en compte sobre
el futur al que tornarem més endavant. En les últimes dècades, el progrés tecnològic ha estat
molt superior al progrés social, aquest fet tard o d’hora s’haurà de reequilibrar.
A la vegada, la complexitat i “artificialitat” creixent de la societat pressionarà els individus a
augmentar la seva comprensió de la realitat per a poder seguir el ritme de la societat. Actualment
en molts aspectes no ens cal una comprensió conscient del món ja que actuem de forma “intuïtiva”, però el futur serà cada vegada més diferent tan del nostre passat més recent com del nostre
passat evolutiu. Per tant, els mecanismes inconscients i
intuïtius cada vegada tindran menys eficàcia i per actuar
Òbviament els canvis socials
i adaptar-nos a les situacions ho haurem de fer a través del
i d’organització és molt
coneixement conscient del món.
més difícil que tinguin lloc
Fins ara el progrés social, ja sigui a nivell de l’individu
en comparació als canvis
o de les organitzacions, ha estat limitat. L’únic àmbit on
tecnològics
podem parlar d’un progrés continuat és en el món empresarial, on es produeix no només una millora continuada
de l’organització social dins l’empresa, sinó que hi ha tot un ecosistema d’escoles de negocis i
consultories que es dediquen precisament a investigar, comprendre i innovar en l’organització
empresarial.
Això implica que en l’àmbit social i humà hi ha un potencial de progrés molt més elevat que
en l’àmbit tecnològic; ja que els esforços conscients que s’han fet per a generar aquest progrés són
escassos i per tant hi ha moltes millores encara per aplicar. Les pressions competitives acabaran
forçant el canvi i la millora en molts àmbits que ara són estàtics. Els canvis més rellevants tindran
lloc a nivell de sistema, com ara en el sistema educatiu o en l’organització política.
Òbviament els canvis socials i d’organització és molt més difícil que tinguin lloc en comparació als canvis tecnològics. Per un costat degut a la complexitat del sistema a millorar (no és el
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mateix intentar millorar l’organització social que el funcionament de certa màquina) i per altre
costat degut a que afecta d’una forma molt més directa la vida dels individus i els interessos dels
diferents agents involucrats. D’aquesta forma, tals factors alentiran el progrés social, sobretot
en els canvis a nivell de sistema. Tot i així, les pressions mencionades anteriorment acabaran
tard o d’hora provocant el canvi.
El que permetrà un progrés disruptiu en l’àmbit social
no
és
simplement l’adopció de canvis degut a la pressió,
Per tant, la idiosincràsia
sinó
que
la presa de consciencia per part dels diferents
de cada societat tindrà una
agents
de
la importància del progrés social comportarà
gran importància a l’hora de
la
dedicació
de recursos i esforços a trobar mecanismes
definir el progrés social
efectius de millora. Aquest, és el mateix procés de retroalimentació que hem descrit quan analitzàvem el progrés i
la innovació en general. Així, en el futur es dedicaran recursos per a desenvolupar no només
tecnologies “materials” sinó també tecnologies “socials” i organitzacionals. És més, els sistemes d’organització cada vegada tindran mecanismes més eficaços per a innovar en la seva
pròpia estructura.
El progrés social és, de les tres vessants del progrés, la menys sòlida i la més depenent del
comportament dels individus i entitats col·lectives. Per tant, la idiosincràsia de cada societat
tindrà una gran importància a l’hora de definir el progrés social. És d’esperar que en la majoria
de societats es doni progrés social amb més o menys èxit. Tot i així és possible que algunes
societats siguin incapaces d’adaptar-se als canvis de l’entorn i tinguin greus problemes d’estabilitat en el futur.
Finalment, és important reflexionar sobre la relació entre progrés social i benestar humà.
El progrés social l’hem definit com l’augment del rendiment de l’organització social per a complir els objectius de les entitats en competició. Però això no té perquè estar relacionat amb el
benestar humà. És més, el progrés social descompensat mencionat anteriorment és més aviat
negatiu per al benestar humà.
Tot i així, de cara al futur el que és important de saber és si l’augment del progrés social
redundarà en una millora del benestar humà. Al llarg de la prospectiva anirem tornant a aquesta
qüestió. Tot i així, hi han a priori certs motius per l’optimisme. Per a que els individus es trobin
en alt rendiment i es coordinin de manera efectiva, sobretot en activitats d’un alt contingut cognitiu, cal que estiguin motivats amb la tasca entre mans i que tinguin uns mínims de benestar
i de satisfacció amb la vida.
Globalització i virtualització
La tercera i última megatendència que utilitzarem per comprendre el futur és la globalització.
Aquesta es pot resumir com l’intercanvi cada vegada més fluid de persones, idees i mercaderies
arreu del món. La globalització ja és una de les tendències més fortes del present, per tant és
fàcilment extrapolable al futur.
El progrés tecnològic facilitarà la continuació de la globalització; és molt possible que en el
futur es trobin formes de generar energia molt més econòmiques que les actuals i formes de
transport més ràpides, còmodes i barates. A la vegada, l’expansió d’Internet permet l’accés a
informació i l’intercanvi d’idees des de qualsevol punt del planeta.
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La globalització també té una vessant cultural que s’intensificarà en el futur. Així, tendirà
a haver-hi una convergència entre regions pel que fa a la manera de viure, ja que les persones
cada vegada tindran més relació amb gent d’altres països. Això també es manifestarà amb
l’establiment definitiu de l’anglès com la llengua de comunicació global encara que òbviament seguiran existint les
La globalització durà
llengües locals.
progressivament a
Per tant, la globalització durà progressivament a l’esl’establiment del planeta
tabliment del planeta com el principal marc de referència,
com el principal marc de
mentre que l’estat possiblement s’anirà desdibuixant com
referència, mentre que
a entitat de cohesió i referència cultural, encara que molt
l’estat possiblement s’anirà
probablement seguirà essent l’entitat de rellevància en l’àmdesdibuixant com a entitat de
bit polític.
cohesió i referència cultural
En relació a la globalització, hi ha una tendència que
anirà guanyant força en el futur i que acabarà transformant
profundament el nostre món i la nostra existència. Es tracta de la virtualització, que fa referència
a les possibilitats creixents de comunicació que ens ofereix el món digital connectat a internet.
Mentre que la globalització ve marcada per una “reducció” de la distància entre els diferents
punts del planeta, la virtualització implica una absència total de distància.
Actualment les possibilitats que ofereix el món virtual són limitades, encara que han crescut
molt en els últims anys. És d’esperar que aquestes possibilitats augmentin a gran velocitat i que
d’aquí 30 anys hi hagi una integració gairebé total del món global i el món virtual. Aquest fet
li permetrà a l’individu realitzar gairebé qualsevol tasca a través del món virtual, sense que la
distància tingui cap paper limitador.
Megatendències.
Les 3 corrents més
sòlides que tindran
un major impacte
en el futur.

Font: elaboració pròpia.
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Bé, hem arribat a la fi d’aquest primer capítol sobre megatendències, que ens ha aportat una
primera visió general sobre el futur. Ens aproximem a un futur cada vegada més complex, incert
i canviant on el concepte de modernitat líquida de Zygmunt Bauman s’anirà accentuant. Tot i
així, també hi haurà una major capacitat d’anticipar-se i fer front a aquesta incertesa. El futur
també ens oferirà un nombre creixent de possibilitats, sobretot gràcies al progrés tecnològic;
encara que també hi haurà una pressió creixent per a ser competitius i augmentar el rendiment.

2. La gran economia
Iniciarem l’estudi prospectiu analitzant el sistema econòmic futur i l’evolució de l’economia de
mercat. Aquest capítol es pot dividir en dos parts. En primer lloc analitzem sis condicionants
del sistema econòmic del futur: Globalització, tecnologia, demanda, organització empresarial,
demografia i medi ambient. Conclourem aquesta part amb una visió global del sistema econòmic
del futur i en especial amb un anàlisi dels possibles riscos associats.
En la segona part analitzarem com l’evolució del sistema econòmic global afectarà l’economia
catalana. Cal tenir present que els factors globals cada vegada tindran més importància en la seva
evolució. Ens centrarem també en alguns sectors de gran importància a l’economia catalana i,
a part de l’anàlisi descriptiu, també incorporarem algunes recomanacions.
Creiem que el més encertat és començar la prospectiva amb l’anàlisi del sistema econòmic
futur, ja que l’evolució de l’economia segueix uns patrons bastant robustos que en gran part no
depenen de les decisions dels individus i les organitzacions (a no sé que es tracti de decisions
dràstiques com liquidar els fonaments de l’economia de mercat, fet que considerem poc probable) sinó que són patrons amb les mateixes característiques emergents descrites en l’apartat de
competència.
D’entrada, realitzarem una breu descripció de l’economia i el mercat. L’economia és la ciència
que estudia l’ús (i transformació) per part de persones i organitzacions de recursos escassos per
assolir certs objectius. Les accions coordinades de tots aquests individus i organitzacions acaben configurant el sistema econòmic. És important destacar que l’economia no és una eina per
explicar part de la societat (per exemple per explicar les relacions laborals però no les relacions
personals), sinó que és una eina que des d’una perspectiva concreta (i incompleta) ens permet
explicar i comprendre tot el nostre món; des de les motivacions dels individus fins al funcionament més general del
El mercat és possiblement
sistema. Per tant, aquest apartat ens donarà una primera
el principal “constructor”
visió de com serà el nostre món futur, aquesta visió és comdel sistema d’organització, en
plementarà posteriorment en la resta d’apartats.
el sentit que té un gran pes
Actualment, el sistema econòmic està determinat per
a l’hora de determinar com
la dinàmica del mercat. El mercat és un clar exemple de
actuen i es relacionen
sistema amb entitats en competència, en que individus i
els individus
organitzacions competeixen per assolir intercanvis de bens
i serveis beneficiosos per a l’entitat ofertant. És més, el mercat és el principal sistema d’entitats en competència. Així, la dinàmica del mercat té un clar
efecte potenciador sobre les megatendències descrites anteriorment, de manera que es produeix
un procés de retroalimentació entre rendiment del mercat i la intensificació de les tendències.
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El mercat és també un sistema autoorganitzatiu molt potent. La interacció espontània entre
els diferents agents del mercat produeix una dinàmica a nivell general que ningú planifica ni
controla però que dóna al sistema un gran rendiment. La voluntat dels diferents agents en augmentar els seus beneficis acaba configurant un sistema molt efectiu tan a l’hora d’aprofitar els
recursos per a satisfer els consumidors com sobretot per a generar innovació que redunda en
un augment continuat del rendiment.
En els fonaments del mercat s’hi troba el liberalisme, que és la corrent filosòfica que defensa
l’autonomia de l’individu i la seva llibertat d’acció. Això possibilita les interaccions entre agents
que són el motor del mercat. El sistema d’organització social basat en l’economia de mercat és
el capitalisme. El capitalisme ha estat el sistema d’organització social més exitós dels últims
dos-cents anys (per evitar controvèrsies, no estem afirmant que això hagi de ser necessàriament
bo, simplement que és el sistema que ha permès generar més rendiment).
Hi ha dos raons que ens ajuden a explicar aquest èxit. En primer lloc el seu millor rendiment
vers altres sistemes acaba resultant en el domini de les societats capitalistes. En segon lloc el
capitalisme dota de cert equilibri a la societat; els individus es beneficien d’una millora de les
condicions de vida mentre que a la vegada assegura (amb
certs condicionants) la posició i pervivència de les elits.
Cal tenir en compte els
En conseqüència el mercat i l’economia han anat gualímits del mercat a l’hora
nyant influència dins el sistema. Actualment el mercat és
de generar rendiment
possiblement el principal “constructor” del sistema d’organització, en el sentit que té un gran pes a l’hora de determinar com actuen i es relacionen els individus. Fins i tot en l’actualitat, la concepció dominant
de l’individu i la societat prové de l’economia. El mercat és a la vegada el principal mecanisme
generador d’objectius tan a nivell individual com col·lectiu. Per exemple, el discurs present
dominant a l’hora de fixar objectius és el de la prosperitat i superioritat econòmica.
Tot i així, cal tenir en compte els límits del mercat a l’hora de generar rendiment. En primer
lloc podem assenyalar els problemes d’externalitats, que són aquelles activitats econòmiques
que produeixen un benefici/perjudici a una entitat externa però que al no afectar l’entitat que
genera l’activitat no es té en compte en la presa de decisions. Per consegüent, es produeix una
assignació ineficient dels recursos. Això, per exemple, té lloc quan una fàbrica contamina l’aigua
i perjudica els pescadors que hi ha riu avall (externalitat negativa); o també quan les abelles d’un
apicultor polititzen els arbres dels agricultors veïns (externalitat positiva).
Una segon problema és d’informació. A l’hora de prendre decisions econòmiques no tenim
tota la informació disponible. Per exemple quan volem comprar un electrodomèstic és gairebé
impossible saber la seva qualitat i durabilitat. Els fabricants, anticipant aquesta falta d’informació, reduiran costos al màxim en els aspectes de la qualitat no observables. D’aquesta manera,
obtindrem productes que tindran un rendiment baix o que s’espatllaran amb facilitat. Els problemes d’informació afecten en el fons totes les decisions del mercat, la incertesa sobre el futur
és el principal problema d’informació.
Un tercer problema és de límits de capital. Els projectes que tenen un benefici a molt llarg
termini o requereixen d’una coordinació i inversió de capital molt elevada són molt difícil que
es tirin endavant de forma autònoma en el mercat. Aquest fet, limita el potencial d’innovació
i rendiment del mercat. La dificultat per a que el mercat inverteixi en recerca i innovació és en
part degut a aquest factor.
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Un quart problema prové del propi objectiu que persegueixen les entitats en el mercat, és
a dir, la maximització de beneficis. És produeix un conflicte entre els interessos d’una entitat i
el bon funcionament del mercat. Un primer cas d’aquest problema és el poder de mercat, que
inclou els oligopolis i monopolis. El poder de mercat va usualment associat amb una pujada de
preus i una disminució de la qualitat, fet que perjudica el rendiment general del mercat.
Un segon cas és la persuasió i fins i tot manipulació dels consumidors per aconseguir
augmentar vendes. N’és un exemple la publicitat actual, que no es centra en informar de les
qualitats de cert producte, sinó que es centra en crear un desig de compra en el consumidor a
través normalment de les emocions. Aquest problema està relacionat amb el de la informació. Si
la publicitat no té l’objectiu d’informar sinó de confondre, és obvi que hi ha un problema. Aquest
conflicte d’interessos es troba també darrere el recent escàndol de les preferents.
Els diversos problemes que acabem de descriure no poden ser solucionats pel mercat de
forma endògena ja que són inherents a la seva pròpia dinàmica. Els sistemes autoorganitzadors
tenen l’avantatge de la seva autonomia, però a la vegada tenen l’inconvenient de tenir una dinàmica espontània que només es pot canalitzar a través de la intervenció externa.
Però aquí ens topem amb problemes addicionals. A diferència de la dinàmica general del
mercat, que és espontània i que ningú controla, les intervencions han de ser producte de la
deliberació humana. Però com sabem quines intervencions dur a terme? Com decidim quines
han de ser? Qui s’encarrega de fer-les efectives?
En general és l’Estat qui s’encarrega d’aquesta tasca. Actualment gran part dels problemes
descrits ja estan regulats per l’Estat (lleis per la competència, lleis contra la publicitat enganyosa,
lleis que regulen la contaminació, etc.). Tot i així, l’Estat té problemes per a regular aquests aspectes,

Sistema econòmic
del futur.
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en alguns casos la seva acció és fins i tot contraproduent. Això es deu al fet que l’Estat té moltes
limitacions. Per exemple, la capacitat adaptativa de l’Estat és a anys llum del ritme del mercat de
manera que la regulació difícilment s’adapta als canvis constants d’aquest. A la vegada l’Estat té
recursos limitats; els problemes més greus o més simples es poden regular amb lleis però aquest
mecanisme és inadequat en la majoria dels casos. És com intentar matar mosques amb un bazuca.
Més endavant tornarem en la relació entre mercat i Estat. Per ara ens centrarem a analitzar com
les diferents característiques i problemàtiques del mercat evolucionaran en el futur.
Globalització i geografia
Els efectes de la globalització en l’economia del futur són en gran part una intensificació de
les tendències experimentades en les últimes dècades. El primer efecte evident és que la competència cada vegada serà més a nivell global. Això obliga
a les economies regionals a especialitzar-se i crear massa
Degut a la globalització,
crítica, clústers, al voltant d’un sector concret. Catalunya
els estats seran cada
ha estat una pionera en aquest aspecte ja que des de 1992
vegada menys les unitats
té un programa de clústers en marxa.
de referència, els tractats
En l’àmbit econòmic, la globalització seguirà tenint un
de lliure circulació de
impacte positiu. Tot i així, la major especialització i intemercaderies i capitals seran
gració a nivell mundial augmenta el risc en l’economia. Ja
cada vegada més comuns
que hi ha una major dependència dels mercats exteriors de
manera que les crisis es poden contagiar amb més facilitat.
A la vegada, un país molt abocat al comerç exterior pot tenir greus problemes per reorientar
la seva economia productiva per a satisfer les necessitats internes en el cas d’una reducció del
comerç internacional.
En el futur, el centre de l’economia mundial s’anirà desplaçant des de l’atlàntic nord cap al
sud-est asiàtic, la meitat de la població mundial viu en aquesta zona, a més a més actualment
és on hi ha un major creixement econòmic. Això no té perquè tenir un impacte negatiu a nivell
econòmic per a Europa, però sí que pot tenir conseqüències a nivell geoestratègic.
Degut a la globalització, els estats seran cada vegada menys les unitats de referència, els
tractats de lliure circulació de mercaderies i capitals seran cada vegada més comuns. Encara
que per a les persones difícilment també serà així. Hi haurà una forta competència per a captar els individus amb talent però en canvi els Estats intentaran evitar l’entrada dels individus
menys qualificats. Tot i així, amb el lliure comerç no n’hi haurà prou. Els estats es veuran
obligats a agrupar-se en organitzacions a l’estil de la Unió Europea per guanyar massa crítica
en diversos aspectes com la investigació, la política industrial, la construcció d’infraestructures o la defensa.
Un concepte geogràfic alternatiu al dels Estats que possiblement tindrà una importància
creixent en el futur és el de megaregions, concepte popularitzat pel geògraf Richard Florida. Les
megaregions són nuclis de població, activitat econòmica i innovació que estan suficientment
junts per a crear sinergies entre ells. Les megaregions molts cops no segueixen les fronteres
nacionals fet que és un problema a l’hora de treure’n el màxim rendiment. Per exemple, segons
l’estudi de Richard Florida, Catalunya forma part de la megaregió “Barcelona-Lió” que resulta
ser la onzena a nivell mundial pel que fa a activitat econòmica.
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Tot i així, i encara que pugui semblar paradoxal, en el sistema econòmic globalitzat les
entitats que acabarà prenent més rellevància seran les grans ciutats i l’àrea metropolitana que
les envolta. Aquestes acumulacions de persones i activitat econòmica tenen una massa crítica
important per a diversos aspectes: Faciliten l’establiment d’empreses i clústers d’una mida suficient com per a ser competitius a nivell global, faciliten el desenvolupament del talent i el capital
humà i sobretot faciliten la innovació.
És important destacar que no és una simple qüestió d’acumulació de població, sinó que
l’aspecte clau són les relacions d’interacció entre aquesta població. Com més interconnexions,
més fàcil és que es generin idees noves o projectes nous. A la vegada l’ambient cosmopolita i
d’activitat que es genera potencia encara més la competitivitat de la gran ciutat. En relació a
aquest últim punt, les grans ciutats tenen la possibilitat d’establir una marca coneguda a nivell
mundial. Si aquesta marca té bona reputació és molt més fàcil atreure talent i inversió, fet que
redunda en una major competitivitat de la ciutat en qüestió.
Ciència i tecnologia
Anteriorment ja hem destacat la retroalimentació existent entre mercat, ciència i tecnologia.
A la vegada que el progrés cientifico-tecnològic permet augmentar el rendiment del mercat, i
aquest, contribueix al seu progrés, sobretot en l’aspecte tecnològic. Aquí analitzarem breument
les conseqüències d’aquest progrés en el mercat.
La conseqüència més obvia del progrés tecnològic serà l’augment espectacular del tipus de
productes i serveis oferts i l’augment de les capacitats i funcionalitat d’aquests (en l’apartat sobre
progrés tecnològic ja hem descrit de forma breu alguns
d’aquests productes). Així, els consumidors podran gaudir
El canvi tecnològic també
de noves comoditats i d’experiències ara impensables.
tindrà un impacte profund
El canvi tecnològic també tindrà un impacte profund
en la pròpia estructura
en
la
pròpia estructura del mercat. Els processos productius
del mercat. Els processos
cada
vegada
estaran més tecnificats i automatitzats. La maproductius cada vegada
nera d’organitzar-se i prendre decisions en l’empresa també
estaran més tecnificats i
canviarà tal com analitzarem en breu.
automatitzats
Un aspecte que ha experimentat un fort canvi, sobretot
gràcies a internet, és la manera d’interactuar entre oferta i
demanda. Dit d’altra forma, la manera com les empreses distribueixen els seus productes i com
els clients prenen decisions de consum. Això seguirà canviant a mesura que les tecnologies de
comunicació es vagin complexificant i perfeccionant. Aquest progrés en les tecnologies de la
informació, juntament amb una major capacitat d’autoorganització dels consumidors, possiblement permetrà reduir els problemes d’informació.
Un exemple recent d’aquest fenomen és el de les monedes virtuals, essent el “bitcoin” la més
coneguda. La tecnologia darrere les noves monedes virtuals (plataformes digitals i computacionals) és revolucionària ja que permet la transferència de diners (i de qualsevol títol de propietat)
de forma senzilla, segura i a un cost negligible. En el futur és d’esperar avenços d’aquest tipus
que vagin molt més enllà.
És important destacar que el coneixement serà un recurs cada vegada més important ja que
és la base de la innovació i del progrés. És molt probable que d’aquí 30 anys el coneixement sigui
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el principal recurs econòmic. El coneixement serà l’aspecte més important per al rendiment i
l’èxit de les entitats en el mercat. Tal com hem explicat anteriorment, l’èmfasi de les entitats
no estarà posat en el manteniment de certa estructura sinó en la innovació constant d’aquesta.
Demanda
El mercat té un funcionament molt espontani. Tot i així, les persones l’influencien per dos vies: la
demanda de bens i serveis (que analitzarem a continuació) i la oferta de treball (que analitzarem
en el proper apartat). La demanda és el mecanisme que guia el mercat, és en última instància
la que fixa l’èxit o el fracàs de les entitats que competeixen en el mercat.
Així doncs, com afectaran les característiques dels joves actuals a la demanda? En altres
paraules, què voldran els consumidors d’aquí 30 anys? Evidentment és impossible fer un retrat
de la demanda a 30 anys vista, però ens ajudarem de les conclusions de l’apartat de Perfil d’un jove
actual per a extreure alguns factors que amb una probabilitat bastant alta guiaran la dinàmica
de la demanda del futur. Més endavant analitzarem com
evolucionarà la cultura, i això, també ens ajudarà a entendre
Com afectaran les
el rol que protagonitzaran les empreses i els productes i
característiques dels joves
serveis que oferiran.
actuals a la demanda? Què
D’una banda, en l’estudi dels individus de la nostra
voldran els consumidors
generació caracteritzàvem una població previsiblement
d’aquí 30 anys?
postmaterialista i hedonista. Això implica que busca noves experiències i també nous formats d’oci i lleure. D’altra
banda, la pressió creixent per augmentar el rendiment de les entitats (individus, organitzacions,
etc.) que hem explicat anteriorment implicarà que qualsevol producte o servei que contribueixi
a aquesta dinàmica tindrà una forta demanda. Això pot incloure des de noves màquines fins a
projectes de consultoria.
En el futur hi haurà també un fort augment de la demanda de serveis mèdics i de cuidadors degut a l’augment del nombre de persones grans. Sobretot hi haurà un augment de la
despesa mèdica dels rics i súper-rics. La medicina personalitzada i la biotecnologia implicarà
que els rics puguin disposar d’equips sencers de metges i bioquímics analitzant el seu cos i
dissenyant tractaments regeneratius a mida amb l’objectiu d’allargar tan l’esperança com la
qualitat de vida.
Treballadors, management i organització empresarial
Fins ara hem centrat l’anàlisi de l’economia del futur en el mercat. Però el mercat funciona
perquè hi ha agents realitzant intercanvis. Aquests agents són normalment empreses. El mercat
i l’empresa es poden considerar antagònics ja que el mercat representa l’intercanvi espontani
sense cap planificador, mentre que l’empresa és producte de l’organització formal i planificada
d’individus. Tot i que les empreses són entitats planificades, el seu èxit o fracàs és producte de
les dinàmiques espontànies del mercat. Per tant, es pot considerar que les empreses són part
del fenomen autoorganitzat del mercat.
En primer lloc analitzarem com el concepte de ‘treballador’ evolucionarà en el futur per a
després poder discutir temes relacionats amb el management i la organització empresarial. Els
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treballadors hauran d’afrontar tot tipus de reptes en el futur. El pilar fonamental per comprendre
part del que succeirà gira entorn l’automatització dels llocs de treball.
El progrés tecnològic implicarà que cada vegada més llocs de treball es podran automatitzar.
Un estudi recent de la Universitat de Oxford (Frey i Osborne, 2013) descriu tres característiques de les feines que difícilment serien automatitzables. Es tracten de la intel·ligència creativa
(p.ex. dissenyador de moda), la intel·ligència social (p.ex. relacions públiques) i la percepció i
manipulació precisa (p.ex. cirurgià). Això implica que feines que no requereixin cap de les tres
característiques molt possiblement seran automatitzades. Això inclou una part important de
la feina en administració i serveis. El tipus de feina que serà automatitzada tendeix a ser d’un
nivell de qualificació i de salari baix.
A grans trets podem dir que l’automatització beneficiarà als treballadors qualificats que
complementin les tasques de les màquines i perjudicarà als treballadors menys qualificats que
seran substituïts per les màquines, fet que redundaria en un augment de les desigualtats. Amb
un cost menor al salari humà i segurament sense drets laborals, les màquines guanyaran atractiu. S’observa per tant, que l’aspecte que marca la substitució del treball humà per màquines
no és simplement que certa màquina pugui fer la tasca, sinó que el cost d’usar i amortitzar una
maquina sigui menor que el cost del treballador. Aquest mercat dual intensificarà la competició
laboral no només entre iguals, entre persones, sinó la competició home-màquina per aconseguir
un lloc de treball. Tot i així, possiblement els llocs de treball que depenen de la interacció amb el
client (cura de persones, comercials i representants, hostaleria i restauració) es seguiran mantenint encara que els robots ja puguin fer algunes de les
tasques, ja que els clients valoraran la interacció humana.
La situació de canvi constant
Més enllà de realitzar tasques fora de l’abast de les màen el mercat laboral
quines,
quines altres habilitats es requeriran als treballaimplicarà que les diverses
dors?
El
progrés accelerat i l’augment del ritme de canvi
categories professionals
forçarà
als
individus a millorar de forma continuada els
cada vegada estaran
seus
coneixements
i competències. Així doncs, no es requemés barrejades ja que els
riran
només
unes
habilitats
específiques, sinó sobretot una
individus treballaran
capacitat d’adaptació i d’aprenentatge molt altes.
en múltiples projectes i
A la vegada és d’esperar que el mercat (i el sistema en
ocupacions
general) exerceixi una pressió creixent sobre els individus
per a que augmentin el rendiment, això pot tenir conseqüències imprevisibles si ho relacionem amb el progrés tecnològic que permetrà una intervenció cada vegada major en la cognició humana. Per tant és molt probable que la tecnologia sigui
usada per a augmentar el rendiment d’aquesta, producte d’aquestes pressions. Més endavant en
l’apartat de cultura aprofundirem en aquesta qüestió.
La situació de canvi constant en el mercat laboral implicarà que les diverses categories professionals (treballador, empresari, autònom, etc.) cada vegada estaran més barrejades ja que els
individus treballaran en múltiples projectes i ocupacions. En certa manera hi haurà una tendència a considerar cada individu com una empresa que s’ha de buscar la vida per obtenir clients.
Com afectaran les característiques dels joves actuals al mercat laboral del futur i al sistema
productiu en general? En l’apartat de Perfil d’un jove actual, ja caracteritzàvem “d’elevada incertesa” el context laboral d’un jove de la nostra generació. D’alguna forma doncs, tota aquella
metamorfosi que descrivíem continua desencadenant-se en forma d’una no-estabilitat en el món
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laboral. Així, el fet d’haver estat constantment immersos en tal incertesa induirà a que aquesta
sigui la forma d’entendre la dinàmica laboral. I això provoca que, tornant al paradigma inglehartià de valors que hem anat comentat al llarg d’aquest assaig, la tendència per preferències
materialistes perd força. Ara bé, la visió materialista-postemarialista del treball també haurà evolucionat i la tendència serà la de manifestar una preferència
per valors postmaterialistes en el món laboral. És a dir, la
Albirem grans canvis en la
recerca d’una activitat satisfactòria i plaent en sí mateixa.
composició dels consells
Després d’haver analitzat el treball del futur passem
directius de les empreses.
ara a analitzar l’organització empresarial i la seva gestió.
Els nous consells tindran
La capacitat d’una empresa per a organitzar-se internament
una tendència molt més
de forma efectiva és un aspecte fonamental en el seu renreflexiva i filosòfica
diment (i per tant en la seva capacitat de créixer i obtenir
beneficis). Les empreses, doncs, tindran una forta pressió
per a millorar en aquests aspectes. En el futur es destinaran una gran quantitat de recursos a
investigar la comprensió i millora de l’organització empresarial (i de l’organització humana en
general), no només de forma externa a l’empresa sinó que hi hauran grans esforços a entendre la
organització des de dins l’entitat, amb departaments dedicats exclusivament a la recerca. Departaments destinats a explorar la infusió en el pensament econòmic de teories i conceptes relacionats
amb les ciències del comportament (psicologia, biologia i sociologia) i mètodes experimentals.
Aquestes seran algunes de les vessants d’aquest fenomen que hem anomenat meta-management empresarial: la psicologia de la presa de decisions empresarials (educar el judici,
racionalitat limitada, el paper de les emocions el comportament dels consumidors), la integració
estratègica de l’ètica i de les inquietuds mediambientals en la presa de decisions, els dilemes
entre valor econòmic i valors ètics, el paper de la confiança i l’equitat en les organitzacions, les
noves formes d’ocupació i regulació i el seu impacte sobre la pròpia organització.
El progrés tecnològic també tindrà un impacte profund en l’empresa. La intel·ligència artificial ja serà present en tots els nivells de l’empresa. Les empreses seran gestionades de forma
de col·laboració conjunta entre màquines i persones. Fins i tot, és molt possible que hi hagi
empreses o divisions d’empreses dirigides exclusivament per programes d’intel·ligència artificial. Segurament aquestes empreses encara seran inferiors en qüestions estratègiques vers les
dirigides per humans; però per contra seran molt més barates de mantenir. Un dels aspectes on
la intel·ligència artificial és molt superior als humans és en la seva capacitat d’analitzar quantitats
astronòmiques de dades. Per exemple es podrà usar per a fer un seguiment en temps real de
la demanda usant tot tipus d’indicadors i informació dispersada per internet, així, controlant i
regulant tot el procés productiu.
Albirem també grans canvis en la composició dels consells directius de les empreses. Fins
ara preocupats pel compliment d’objectius estrictes sota la pressió del creixement i la maximització de beneficis a curt termini, els nous consells tindran una tendència molt més reflexiva i
filosòfica. En realitat, negocis i filosofia tenen moltes coses a dir-se l’un a l’altre, sobretot en el
temps que s’aproximen.
D’acord amb les premisses citades en l’apartat de Demanda, les empreses, a part de l’interès
en els beneficis, es veuen obligades a comprometre’s amb la qüestió de com satisfer els seus
clients; evidentment, d’una forma molt més profunda que en l’actualitat. Un negoci ordinari es
pot preguntar: “Com puc millorar els meus marges de benefici?”, però una reflexió profunda
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podria ser: “On recau la necessitat del meu servei en els anhels d’un individu?”. Amb el temps,
una persona amb aquest enfocament pot solucionar el balanç de la empresa, però el punt de
partida és més gran, ample i holístic. Amb una perspectiva filosòfica adequada a les necessitats
dels clients, les empreses poden començar a veure noves oportunitats de mercat, en lloc de quedar-se a jugar amb els marges, els salaris i la logística. Un negoci ha de preguntar-se quin és el
propòsit profund, és a dir quina és i de què és compon la seva promesa “eudaimònica”, lligada
al seu producte o servei, al seus clients. L’empresa ha d’estar a l’altura de la seva missió i visió
més implícits, abans de suggerir nous productes, serveis o missatges de marca.
En aquest sentit, en l’argot del management hi ha una famosa dicotomia entre exploració i
explotació. Les empreses han de saber innovar (explorar) i saber treure rendiment i beneficis quan
troben una bona innovació (explotar). En el futur la exploració cada vegada serà més important en
comparació a l’explotació. Les empreses que dominaran seran les capaces d’innovar de forma continuada, no només en el disseny de nous productes, sinó també en els altres àmbits de l’empresa.
Demografia
La demografia és un aspecte del nostre món al que s’ha tendit a parar poca atenció, segurament
perquè en els últims temps no ha estat un problema. Tot i així, la demografia té i tindrà una gran
importància en el futur. S’espera que pels volts de l’any 2040 la població del planeta s’aproximi
als 9.000 milions d’habitants.
En la gran majoria dels països desenvolupats (amb les notables excepcions de França i
Estats Units) s’espera en les properes dècades un creixement natural negatiu, és a dir, que
hi haurà més defuncions que naixements. A la vegada hi haurà un gran nombre de persones
en edat avançada. Tot i així, degut a la globalització, l’evolució demogràfica dels territoris
cada vegada dependrà menys del creixement (o decreixement) natural de la població; ja que
cada vegada serà més determinant la capacitat del territori
d’atraure (o expulsar) gent.
La demografia és un aspecte
Per tant, per als països amb baixa natalitat és important
del nostre món al que s’ha
atreure persones de l’exterior, sobretot persones amb talent
tendit a parar poca atenció,
i habilitats. No és simplement una qüestió de mantenir els
segurament perquè en els
nivells de població, sinó de fer sostenible el manteniment
últims temps no ha estat
i la cura de les persones d’edat avançada. Aquest factor inun problema. Tot i així, la
tensificarà
la competència futura per atraure talent.
demografia té i tindrà una
On
la
situació
es pot tornar insostenible és en els països
gran importància en el futur
amb baixa natalitat incapaços d’atraure població. Aquesta és
la situació actual de gran part de països de l’Europa de l’est,
mentre que la recent evolució del sud d’Europa també la posa en aquest risc. Aquest és un procés
que es retroalimenta, ja que l’elevat nombre de persones dependents en comparació al nombre de
treballadors perjudica l’activitat econòmica, fet que encara incentiva més treballadors a marxar.
Medi ambient
L’augment continuat de la població humana a nivell planetari és un dels factors que posa en
risc la sostenibilitat del nostre entorn. En el futur hi ha diversos riscos mediambientals que
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caldrà seguir de prop; qüestions com l’escassetat de recursos, la contaminació, la disminució
de la biodiversitat del planeta o el canvi climàtic. És possible que les conseqüències d’aquests
problemes encara siguin suaus d’aquí 30 anys. Tot i així, en molts casos aquests són problemes
permanents que es poden seguir agreujant.
És probable que en el futur el sistema tendeixi a ser menys abrasiu amb el medi, a la vegada
els avenços en ciència i tecnològica també permetran una solució o mitigació més eficaç d’aquests
problemes. El progrés tecnològic anirà permeten la millora dels processos productius pel que fa
al seu ús d’energia i recursos. A la vegada el desenvolupament de la nanotecnologia també pot
reduir en gran mesura els subproductes contaminants.
La solució dels problemes mediambientals, però, no passa només pel progrés científic o
tecnològic sinó també pel progrés social. Per exemple, una proposta amb gran potencial és
la transició cap a una economia cíclica en comptes de lineal; reduint així la sobreexplotació
de recursos i la contaminació (McDonough i Braungart, 2002). Aquesta transició és gairebé
segur que tindrà lloc en algun punt del futur però és difícil saber quan. Per a que sigui reeixida requerirà d’una voluntat i coordinació a escala global que actualment està lluny d’ocórrer,
desafortunadament.
El futur del sistema econòmic i els seus reptes
Després d’haver analitzat aquests diversos condicionants en el futur de l’economia i el mercat,
donarem una visió general de com pot evolucionar l’economia i el mercat en el futur. El sistema
econòmic molt possiblement seguirà essent determinat pel mercat. Una causa és la inèrcia de
l’hegemonia present. L’altra, és perquè es tracta d’un sistema autoorganitzat producte de la
competència entre entitats, fet que li dóna un potencial de rendiment inigualable. Tot i així, el
funcionament del mercat i els seus condicionants poden variar força en el futur.
Per exemple, un dels aspectes que molt possiblement canviarà en el futur és la forma de
mesurar els fenòmens econòmics. D’això en parlarem més extensament en un apartat posterior
on parlem de com evolucionarà la recerca en ciències socials, o si més no, quins enfocaments
perseguirà la ciència en sí. Tenint en compte els resultats obtinguts en l’apartat de Perfil d’un
jove actual, amb clars interessos i un enfoc de vida postmaterialista, el PIB continuarà sent una
mesura factible? Creiem convenient en aquest cas mencionar les idees plantejades per Roger
Easterlin (1974) i els resultats de diferents estudis obtinguts des d’aleshores on es mesura la
satisfacció personal (o felicitat subjectiva) i es compara amb
variables econòmiques. Es parla de que quan es comparen
Les desigualtats futures no
individus d’un mateix país en un determinat moment del
només poden augmentar pel
temps, les dades indiquen que més riquesa aporta més saque fa a la disponibilitat de
tisfacció o que els habitants dels països rics viuen, en gerecursos, sinó també a causa
neral, més satisfets que els dels països pobres. Però sorgeix
del que es pot obtenir amb
la següent paradoxa: La majoria d’estudis conclouen que el
aquests recursos
nivell de felicitat en un país determinat gairebé no varia a
llarg termini, per molt que els seus ciutadans s’enriqueixin.
El cas paradigmàtic es dóna als Estats Units, on la satisfacció mitjana s’ha mantingut estable
des de mitjans segle xx, mentre que la renda per càpita ha seguit una tendència marcadament
ascendent. Les dades semblen indicar que quan la gent progressa en relació amb el seu veí,
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és més feliç però, quan tota una societat s’enriqueix, no aconsegueix ser-ho (Estudis i Anàlisi
Econòmica, La Caixa).
D’altra banda molt possiblement també canviarà la forma de mesurar el rendiment del mercat. En economia, el valor de qualsevol actiu és el valor futur dels seus beneficis descomptant el
tipus d’interès. Tot i així, actualment la manera de mesurar tan el rendiment d’empreses com de
països sencers és a través de la seva capacitat de generar beneficis (valor afegit) a curt termini. En
el futur, un major coneixement dels determinants de l’èxit
i del rendiment permetran fer una valoració més elaborada
El problema que pot
i precisa del valor dels diferents “actius” (treballadors, emesdevenir verdaderament
preses, països, etc.) de manera que es posarà més èmfasis
greu en el futur és el que fa
en el potencial i no tan en el rendiment present.
referència a les estratègies
Tot i que el mercat molt probablement seguirà essent el
usades per les entitats
principal mecanisme d’organització de l’economia; aquest
del mercat a l’hora
presenta alguns problemes que en el futur es poden acde maximitzar beneficis
centuar. A continuació analitzarem aquests possibles problemes futurs.
Tal com hem descrit anteriorment, un progrés accelerat implica major inestabilitat i incertesa. Aquest fet pot tenir efectes negatius sobre la inversió real, pot comportar cicles econòmics
més accentuats o un major atur estructural. Tot i així, les entitats que componen el mercat cada
vegada seran més hàbils a l’hora de gestionar la incertesa i d’anticipar esdeveniments futurs.
El progrés també implica un risc de desigualtat creixents. Acabem de veure com l’automatització dels llocs de treball pot fer augmentar les desigualtats. A la vegada, la pròpia dinàmica
del mercat ja potencia aquest fet. Els individus amb major talent o qualitats són els que el mercat
motiva i forma per a que cada vegada siguin més productius. En canvi, els individus amb menys
qualitats són utilitzats com a mà d’obra barata o directament estan aturats. Per tant, amb el
temps el mercat accentua les desigualtats entre aquests treballadors.
La globalització i l’increment de la competència també té uns efectes similars en les desigualtats. Una part de la població és capaç d’adaptar-se i triomfar (amb el potencial de fer-ho a nivell
global) en escenaris més competitius. En canvi, una altra part de la població no pot mantenir
l’exigència creixent del sistema i en queda apartada.
Això ens presenta amb un possible escenari futur d’atur i precarietat laboral crònica per
a part de la població. Hi ha factors que poden mitigar aquest fet, com una millora del sistema
educatiu o unes millors polítiques laborals. A la vegada cal tenir en compte que en la majoria de
països desenvolupats la població activa s’estancarà o disminuirà fet que pressionarà a la baixa
l’atur.
Les desigualtats futures no només poden augmentar pel que fa a la disponibilitat de recursos, sinó també a causa del que es pot obtenir amb aquests recursos. El progrés tecnològic ens
portarà avenços ara impensables i que en alguns casos, degut al seu elevat cost, només se’ls
podrà permetre una minoria. Així és molt possible que una minoria es pugui pagar tractaments
personalitzats que augmentin les seves capacitats cognitives o que allarguin les seves vides.
Aquestes possibilitats tendiran a exacerbar encara més les desigualtats existents, a la vegada
que comportaran uns dilemes morals de gran envergadura.
Tot i així, el problema que pot esdevenir verdaderament greu en el futur és el que fa referència a les estratègies usades per les entitats del mercat a l’hora de maximitzar beneficis. L’accen-
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tuació del problema prové de la capacitat creixent d’obtenir informació i d’intervenir i manipular
la realitat. La potència creixent de la tecnologia implicarà que les entitats competidores cada
vegada siguin més hàbils a l’hora d’obtenir beneficis encara que sigui perjudicial per l’entorn.
Això ja té lloc en l’actualitat en el cas de la publicitat i el màrqueting. En el futur, però,
el problema pot anar molt més enllà. El coneixement sobre la psicologia de l’individu i com
manipular-lo cada vegada serà més extens i precís, actualment ja hi ha molt d’interès en el
“neuromàrqueting” que és l’ús de la neurociència per a millorar l’efectivitat del màrqueting. A
la vegada, l’estimulació sensorial que permetrà la tecnologia serà cada cop més elaborada. Actualment la publicitat es transmet principalment a través de pantalles. En el futur serà possible
transmetre la publicitat a través d’aparells de realitat virtual o fins i tot estimulant directament
el cervell amb implants cerebrals. Aquest últim cas, tot i que encara llunyà, posa en evident risc
l’autonomia de l’individu.
En el fons, la influència del mercat sobre el sistema augmentarà de forma paral·lela a la
capacitat d’intervenció i manipulació de la tecnologia. La tendència de les entitats del mercat és
aconseguir un domini cada vegada major sobre el món de manera que es faciliti l’assoliment
del seu objectiu. En certa manera hi ha el risc que el mercat sigui víctima del seu propi èxit;
que les entitats siguin tant potents a l’hora d’assolir el seu objectiu que ho acabin controlant tot.
Aquesta breu descripció dels riscos futurs ens mostra que caldrà gestionar la dinàmica del
mercat per a que no esdevingui contraproduent. Tot i així, la manera tradicional de fer-ho, a
través de la intervenció estatal, ja hem vist que és força ineficaç. Per tant, caldrà trobar maneres
més efectives de gestionar la dinàmica del mercat. En aquest punt hi tornarem quan analitzem
l’Estat del futur.
Tot i així, és possible que l’autoorganització dels individus ja permeti en part regular el
mercat. Actualment ja hi ha tendències en aquesta direcció com ara el consum responsable, les
cooperatives de consumidors o iniciatives més ambicioses com l’economia del bé comú impulsada per Christian Felber. Encara que l’autoorganització dels individus no és cap garantia ja que
si no es fa amb coneixement de causa pot ésser contraproduent.
L’economia catalana del futur
A continuació analitzarem el cas singular de l’economia catalana. Com evolucionarà l’economia
catalana en el futur? Quins seran els seus condicionants particulars? Quins mostren un major
potencial? La situació de partida no és bona. Actualment hi ha un atur elevadíssim, un deute
tan públic com privat també molt elevat i per tant un consum i una inversió interns enfonsats
de manera que només les exportacions poden estirar de
l’economia. En els pròxims anys possiblement, i si el conD’aquí a 30 anys la crisi
text internacional acompanya, la situació anirà millorant
actual ja farà temps
encara que lentament, ja que els processos de reducció del
que estarà superada.
deute tendeixen a ser llargs, així que la demandà interna
El problema però són les
trigarà temps a recuperar-se.
seqüeles que pot deixar
D’aquí a 30 anys la crisi actual ja farà temps que estarà
superada. El problema però són les seqüeles que pot deixar.
L’elevadíssim atur, sobretot el juvenil, implica que una part de la població no està agafant experiència en el lloc de treball, a la vegada que les seves habilitats i coneixements es poden atrofiar
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al no poder-les posar en pràctica en un entorn laboral; per no parlar dels efectes perniciosos a
nivell psicològic que pot tenir. Per desgràcia les conseqüències a llarg termini de la crisi econòmica actual són rarament tingudes en compte.
Tot i així, el futur de l’economia catalana dependrà en una part important de l’evolució política de Catalunya. Tan pel que fa al conflicte polític amb l’Estat com per l’aplicació d’unes o altres
polítiques en àmbits com l’educació, la política industrial, les infraestructures o la investigació.
Més endavant analitzarem aquests factors polítics.
Fins fa ben poc el món econòmic català tenia com a marc de referència l’Estat espanyol;
l’objectiu era ser líders dins el mercat Espanyol. La globalització està canviant això a marxes
forçades. El marc a considerar ara i encara més en el futur (a nivell de país i de les empreses
més grans) és el planetari.
La globalització implicarà que cada vegada hi hagi una major especialització de l’economia
Catalana. Per tant és molt important que els sectors d’especialització siguin els que tinguin un
major potencial futur.
A la vegada és important que les marques Barcelona i Catalunya siguin conegudes a nivell
global i vagin associades a valors positius. Un àmbit relacionat amb aquest fet és la importància
creixent d’atraure talent, tan per a cobrir la poca natalitat de Catalunya com per a augmentar
el capital humà de l’economia. Això serà possible si Barcelona i Catalunya continuen essent un
lloc atractiu per viure.
Una predicció sòlida que podem fer sobre el futur de Catalunya és que seguirà essent al
mateix lloc que ara, aquesta és una gran notícia ja que Catalunya té una posició geogràfica
privilegiada que li pot reportar beneficis creixents en el
futur. Catalunya és el port ideal per l’entrada de mercadeÉs important que les marques
ries d’Àsia i el pròxim orient cap a Europa i viceversa. És
Barcelona i Catalunya siguin
el corredor terrestre principal entre la península Ibèrica i
conegudes a nivell global
Europa. I també té el potencial d’esdevenir un hub aeri per
i vagin associades a valors
als vols entre Europa i Àfrica.
positius
Catalunya també està en una bona posició per a beneficiar-se del probable creixement econòmic de la riba sud
del Mediterrani. La població combinada de Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia i Egipte s’espera
que sigui el 2030 de 210 milions en comparació als 165,4 de l’any 2010 (Groenewold, De Beer i
Huisman, 2012). A la vegada, la distribució d’aquesta població serà favorable per al creixement
econòmic, amb molta gent en edat de treballar i un índex de dependència molt menor que en
les economies europees del futur. Tot i així, aquest potencial està condicionat a una millora de
les condicions polítiques i institucionals de la zona.
Catalunya té un sector industrial que ha perdut pes en els últims temps però que segueix
essent important. Actualment però ens trobem en un procés de reindustrialització que continuarà en el futur ja que el preu de la mà d’obra a nivell global tendeix a igualar-se; a la vegada
que la mà d’obra tendeix a ser cada vegada una fracció menor del cost.
Tot i això, el que cada vegada determinarà més l’èxit o el fracàs de la industria no és l’estructura de costos, sinó la capacitat d’adaptar-se en un sistema econòmic que experimenta un
canvi accelerat. Per a la capacitat d’adaptació és de gran importància la recerca i la innovació,
però sobretot és important la capacitat de detectar ràpidament i implantar les millores fetes per
la competència o de detectar nous mercats i tendències amb potencial. Per aquestes tasques és
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d’una importància crucial el talent humà que formi part d’aquestes industries, fet estretament
relacionat amb l’economia del coneixement que tractarem a continuació.
Tal com hem argumentat anteriorment, el coneixement serà el recurs més valuós del futur.
Catalunya ja fa uns anys que aposta per una economia del coneixement, per tant no partim de
zero, encara que queda molt per fer. Per a l’economia del coneixement la qualitat de les universitats i la recerca que s’hi fa és clau. Més endavant aprofundirem en aquest factor bàsic.
Un dels reptes més importants de Catalunya és passar d’una investigació de qualitat a la
generació d’activitat econòmica al voltant dels centres investigadors. Per a fer aquest pas és necessari tenir capital risc que ho financi, cultura emprenedora per part dels individus, facilitats
des de l’Estat per a impulsar aquestes noves empreses i certa massa crítica que faciliti l’èxit de
les noves empreses. Aquests són temes que cal anar treballant en el futur.
Tal com hem dit anteriorment, el talent humà és un aspecte clau en l’economia del coneixement. Per tant, paral·lel a unes bones institucions educatives és de gran importància la
capacitat d’atraure talent de la resta del món. En això hi tenen un pes determinant factors com
la capacitat econòmica per a retribuir-lo, el prestigi d’empreses i organitzacions o la qualitat
de vida en el país.
Tot seguit esmentarem alguns sectors amb un potencial futur immens en que seria molt
interessant que Catalunya hi apostés fort. Un sector en que Catalunya parteix d’una posició
present relativament bona és el de la biomedicina i la biotecnologia amb empreses de referència
com Grífols, Almirall, Grup Ferrer o Laboratoris Esteve. Catalunya parteix d’una llarga tradició en la industria química
Un dels reptes més
i farmacèutica. Tot i així, els productes químics clàssics
importants de Catalunya
tenen ja poc recorregut de millora, de manera que en el
és passar d’una investigació
futur és de gran importància la diversificació d’aquestes
de qualitat a la generació
indústries cap a la biotecnologia i la nanotecnologia. Això
d’activitat econòmica
ocorrerà de forma progressiva però és important que hi
al voltant dels centres
hagi suficient massa crítica per a que el sector sigui de reinvestigadors
ferència a nivell mundial. En aquest sentit existeix el biocat,
que actua potenciant el clúster biotecnològic a Catalunya.
Un altre sector amb un immens potencial és el del software i la intel·ligència artificial. El
software ja és un sector molt important de l’economia de manera que a Catalunya hi ha multitud
d’empreses que hi treballen. El que fa falta però és ser punters en la investigació i producció de
software, més concretament d’intel·ligència artificial que és la forma més elaborada de software.
Molt relacionat amb el software es troba la industria de components electrònics i la robòtica,
és a dir, el hardware. Encara que a Catalunya hi ha força activitat econòmica al voltant d’aquest
sector no podem dir que som punters pel que fa a la innovació.
En l’economia del coneixement hi té un paper destacat la consultoria; que és el sector de l’economia que es dedica a vendre coneixement i a dissenyar millores en el funcionament de l’organització empresarial i els processos productius. El major potencial de la consultoria es troba en la
meta-innovació. És a dir, el desenvolupament de coneixement, estratègies i productes al voltant de
la millora de la innovació i de forma més general del rendiment de les entitats. Un exemple en seria
la consultoria en el sistema educatiu, en la formació del capital humà o en el disseny de la recerca.
És important destacar que aquests sectors no només seran importants pel valor afegit que
afegiran en l’economia sinó que seran els sectors estratègics del futur, els sectors que marcaran
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el grau de progrés i la capacitat d’influència de les societats. És fonamental estar a primera línia
del progrés científic i tecnològic, i això només és possible en una societat on l’economia estigui
bolcada cap aquesta direcció.
Òbviament, ser referents a nivell mundial en tots els sectors mencionats és molt complicat,
sobretot perquè Catalunya té una mida limitada. Però l’objectiu no és ser líders en tot sinó tenir
un cert pes en tots aquest sectors de manera que es puguin crear sinergies entre ells. En el futur
la combinació de les diferents tecnologies en la creació de
nous productes serà cada vegada més important. De maneÉs crucial que hi hagi un
ra que les societats capaces de realitzar aquesta combinació
estudi profund de quins
seran les que podran aportar més.
són els sectors amb major
En definitiva, és crucial que hi hagi un estudi profund
potencial futur per a que
de
quins
són els sectors amb major potencial futur per a
es pugui dur una política
que es pugui dur una política industrial i de foment de
industrial i de foment de
l’activitat econòmica eficaç.
l’activitat econòmica eficaç
Finalment, el sector més important de Catalunya i que
a la vegada té un gran potencial futur és el turisme. Barcelona és una marca de gran reconeixement internacional. En el futur caldrà apostar per al turisme
de qualitat; que és el que dóna majors beneficis a la vegada que permet augmentar la reputació
de la marca. Una fita que possiblement intensificarà encara més el turisme a Barcelona és l’acabament de la Sagrada Família, que s’espera que tingui lloc d’aquí 12 anys.
Per a que Catalunya segueixi essent capdavantera en turisme caldrà innovar en la capacitat
d’oferir nous tipus d’experiències als turistes. Aquest fet també està relacionat amb la importància d’atraure talent mencionada anteriorment. Cal emfatitzar que l’evolució cap a valors cada
vegada més post-materialistes ens obliga a fixar-nos menys en la qualitat del producte i més en
la experiència subjectiva que produeix. En l’apartat de cultura tornarem a indagar en el tipus
d’experiències que poden atraure els turistes.
Una forma de turisme que cada vegada tindrà major potencial és el turisme sanitari i l’establiment de jubilats amb alt poder adquisitiu. La bona qualitat de vida de Catalunya juntament
amb un sistema sanitari de primera categoria és una combinació amb molt potencial ja que la
població d’edat avançada en els països desenvolupats creixerà molt.
El turisme des d’un punt de vista econòmic té certes similituds amb un recurs natural. Per
tant el més interessant no és simplement produir rendes pel país, sinó utilitzar part d’aquestes
rendes per a finançar el desenvolupament dels sectors amb gran potencial, com els mencionats
en l’economia del coneixement.
El turisme també serà de gran importància per a mantenir llocs de treball de poca qualificació però amb un salari digne; disminuint les desigualtats de la societat i donant als ciutadans
diferents vies de guanyar-se la vida.
En definitiva, Catalunya a nivell econòmic parteix d’una posició amb gran potencial degut a
tres pilars bàsics: una posició geogràfica privilegiada, una bona qualitat de vida amb una marca
Barcelona molt ben posicionada a nivell global i una situació en recerca/economia del coneixement prometedora. Aquests tres pilars encara que molt diferents creen clares sinergies entre ells.
La bona posició geogràfica facilita que Catalunya sigui un punt de trobada per a convencions,
congressos i esdeveniments de tot tipus; fet que redunda en un major coneixement i reputació
de la marca Barcelona/Catalunya i en un impuls en l’economia del coneixement local que pot
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accedir amb facilitats a les trobades internacionals dels diferents sectors. A la vegada la bona
qualitat de vida i la reputació a nivell global facilita enormement l’atracció de talent, fet que
també redunda en un major potencial de l’economia del coneixement.
Per la seva banda, l’economia del coneixement serà l’aspecte bàsic de qualsevol economia i
societat avançada. De manera que serà necessària per a ser competitius en qualsevol aspecte de
l’economia, fins i tot per al sector turístic l’economia del coneixement tindrà importància ja que
caldrà conèixer els gustos dels turistes i innovar en les propostes que s’ofereixen.
Així doncs aquests tres pilars es tradueixen en tres aspectes que cal fomentar. Unes infraestructures de primer nivell, una cultura i un entorn social i paisatgístic atractiu, i una recerca
de qualitat. Més enllà d’aquests aspectes concrets cal fomentar el potencial d’innovació en tots
els àmbits de la societat. En el proper capítol analitzarem dos factors claus per a realitzar aquest
potencial: l’educació i la recerca.
Economia catalana
del futur.
Xarxa neuronal
artificial amb els nodes
claus de l’economia
catalana i la forma en
què es relacionen.

Font: elaboració pròpia.

3. Educació, coneixement i ciència
Hem volgut dedicar un capítol diferenciat als aspectes relacionats amb la generació i la transmissió de coneixement. Actualment aquests àmbits, tot i ser en general considerats importants,
reben poca atenció pel que fa al seu estudi i millora. Aquest fet, inevitablement canviarà en el
futur. L’educació i la generació de coneixement seran els principal focus d’atenció de les societats
futures ja que són els aspectes més determinants en la innovació i l’augment del rendiment. Per
tant, les entitats competitives, sobretot els Estats, invertiran recursos i esforços per millorar-ne
el seu funcionament, assolint així un impacte encara major en el futur del sistema.
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L’educació i la recerca seran en el fons els factors més importants del futur; seran els factors
que acabaran determinant l’èxit o el fracàs de la resta d’àmbits i de la societat en general. Per
tant és fonamental que Catalunya potenciï aquests dos aspectes; és el més important per a un
futur pròsper.
Sistema educatiu
El sistema educatiu és l’entramat institucional de la societat que té la funció de transmetre coneixement i habilitats als nens i joves. El sistema educatiu determina en gran mesura les habilitats,
competències i coneixement dels ciutadans. A llarg termini, doncs, té uns efectes determinants
per al rendiment del sistema. Tot i així, en el món present, centrat en el curt termini, s’hi dona
poca importància.
Així doncs el sistema educatiu és una de les assignatures pendents en la majoria de països occidentals. És molt probable que en les properes dècades hi hagi canvis importats en la configuració
del sistema educatiu degut a la necessitat d’augmentar el rendiment del sistema. A la vegada, un
bon sistema educatiu és també molt important per al benestar humà i la prosperitat dels individus.
A continuació analitzarem algun dels aspectes que condicionaran els canvis del sistema educatiu.
El sistema educatiu no es reformarà per si sol, sinó que depèn de com l’Estat i els agents
involucrats aborden la qüestió. En l’últim capítol de la prospectiva analitzarem el futur de l’Estat
fet que ens permetrà una millor comprensió d’aquest condicionant.
El tipus d’informació, coneixement i pràctiques que és transmet en l’educació actual cada
vegada estaran més desfasades vers les habilitats que seran necessàries en el món futur. Habilitats com la gestió de la incertesa i l’adaptació a noves situacions, l’aprenentatge constant, la capacitat d’innovar o la capacitat de relacionar-se amb els altres cada vegada seran més importants.
Habilitats que actualment es tracten poc o fins i tot es desincentiven. És més, el món d’aquí 30
anys serà tan diferent que una educació com l’actual per als infants futurs seria absurda, seria
considerada en gran part com una pèrdua de temps i no d’un temps qualsevol, sinó del temps
més determinant per a la vida de qualsevol individu, el de la seva formació com a persona.
L’educació es considera actualment com la mera transmissió de coneixement. Hi haurà una
pressió creixent per a que l’educació vagi més enllà d’això. Hi haurà una progressiva incorporació
en l’educació de tots els elements que augmentin la capacitat dels individus. En definitiva, el
principal repte educatiu serà formar unes persones capaces
de comprendre i gestionar la complexitat creixent del seu
El principal repte educatiu
voltant.
serà formar unes persones
Part de l’educació consistirà en la comprensió d’un macapaces de comprendre i
teix.
Això passa principalment per l’educació emocional, és
gestionar la complexitat
a dir, que la persona aprengui a reconèixer i gestionar les
creixent del seu voltant
seves emocions ja que tenen un impacte molt significatiu
en tota presa de decisions. Aquesta comprensió anirà acompanyada d’una potenciació de les habilitats que augmentin el rendiment dels individus com
són l’autocontrol, la resiliència, l’auto-motivació, l’auto-aprenentatge o la iniciativa. Per tant, es
potenciarà l’autonomia dels individus.
La comprensió d’un mateix anirà acompanyada de la comprensió de l’entorn social. Això
implica treballar l’empatia –la capacitat d’experimentar les emocions i punts de vista dels altres–
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la capacitat d’interactuar amb els altres, parlar en públic, la resolució de conflictes, el treball en
equip o el lideratge.
A la vegada també es potenciaran les habilitats que permeten una major comprensió del món
en general, que estan més associades a la intel·ligència clàssica. Aquest és el cas del pensament
crític (és a dir, basar els pensaments en l’evidència i no el dogma), el pensament estratègic, la
capacitat de sintetitzar informació o la capacitat d’abstracció i generalització.
Tot i així, el més important serà potenciar la creativitat, aquella capacitat de trobar noves maneres de fer, de veure les oportunitats en els canvis, en definitiva la capacitat d’innovar en tots els
aspectes de la vida. A diferència de les habilitats anteriors,
és encara poc conegut què és la creativitat i com es potencia.
Part de l’educació consistirà
Però no hi ha dubte que en el futur es posaran esforços a
en la comprensió d’un mateix.
resoldre aquesta qüestió ja que és clau per al progrés.
Això passa principalment per
Les habilitats que acabem de descriure no pertanyen
l’educació emocional, és a
a coneixements concrets, sinó que són eines que permedir, que la persona aprengui
ten una millora en tots els aspectes de la vida. Es poden
a reconèixer i gestionar les
considerar meta-habilitats, és a dir, habilitats que faciliten
seves emocions
i potencien l’adquisició de nous coneixements i habilitats.
Aquest tipus d’aprenentatge és crucial per al futur. Degut
al canvi accelerat, assolir uns coneixements concrets serà cada vegada més irrellevant (més enllà
de coneixement bàsics òbviament), ja que es poden tornar obsolets o innecessaris en un breu
període de temps. En canvi assolir uns coneixements que permetin una millora de les capacitats
en general és precisament el que es requerirà en el futur.
Assolir aquests canvis en el sistema educatiu no és senzill. En primer lloc cal tenir els mètodes didàctics adequats per a fer-ho, cal tenir el personal adient i una organització eficaç que
permeti corregir les deficiències i innovar en el sistema. A la vegada cal tenir en compte que
estem tractant de l’educació dels joves una qüestió complexa i en la que cal ser prudent. Per tant,
els canvis en el sistema educatiu seran progressius.
El progrés en les ciències humanes i socials, que analitzarem en breu, ens proporcionarà un
major coneixement sobre el funcionament dels individus i la seva forma d’aprendre, això serà
de gran importància a l’hora de dissenyar el sistema educatiu. A la vegada s’invertiran grans
esforços i recursos per aplicar aquest coneixement en el disseny i millora del sistema.
El progrés tecnològic també tindrà un paper important en aquest canvi. Actualment a Catalunya ja s’està introduint elements electrònics, com ordinadors o tauletes; encara que això serveix
de ben poc si no s’aprofita el potencial de la tecnologia per a millorar el què s’ensenya i com
s’ensenya. El progrés tecnològic permetrà realitzar part de l’educació de forma virtual sense la
necessitat d’estar a l’aula. Actualment ja existeix l’educació virtual; la plataforma més famosa és
la Khan Academy, que té cursos i activitats sobre tot tipus de temes de tots els nivells. L’educació
virtual permet també recollir tot tipus de dades sobre l’alumne (temps en realitzar cert exercici,
quins exercicis prefereix, errors i quin tipus d’errors, etc.) que permetran un coneixement molt
més acurat del seu aprenentatge per part de pares i mestres.
L’educació virtual pot alliberar una gran quantitat de recursos. Es pot usar l’educació virtual
per a que l’alumne aprengui tots els coneixements més mecànics, i usar la classe real per a resoldre alguns dubtes que puguin quedar. Però sobretot l’ús de l’educació virtual permetria dedicar
més hores al tipus d’educació mencionat anteriorment, enfocat a treballar els mecanismes psico-
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lògics i les habilitats cognitives que requereixen d’una major interacció entre mestre i alumnes.
Una altra de les possibilitats que ens obra la tecnologia és el seguiment personalitzat de cada
alumne. El mateix entorn educatiu virtual crearà un temari basat en l’aprenentatge individual,
segons l’estil i evolució de l’individu (IBM, 2013). Aquest fet permetrà una cosa encara més important, la personalització del seu currículum. És a dir, que durant el transcurs de l’aprenentatge
educatiu hi haurà l’opció de triar quins cursos realitza cada alumne més enllà dels cursos obligatoris. Això es pot usar per a potenciar els talents, reforçar les mancances o afavorir els temes
en que l’alumne mostra més interès o passió. D’aquesta
forma, el rol del professor es converteix en el d’analitzar,
És indispensable reformar
seguir i saber interpretar els resultats dels alumnes i idenprofundament el sistema
tificar quins estan en posicions de risc, predir i anticipar
educatiu si volem que
problemàtiques en certs alumnes i acompanyar-los per a
Catalunya sigui un país
que puguin assolir i superar les metes i desafiaments.
de referència i els seus
En el futur més a llarg termini la tecnologia permetrà
ciutadans puguin prosperar
anar molt més enllà. Per exemple l’educació virtual cada
vegada serà més semblant a la real. Tot i així, creixerà la
importància que es dóna a les classes presencials, ja que actuaran com un element socialitzador
i d’ancorament dels nens i joves a la realitat, contrarestant així un món virtual cada vegada més
desenvolupat.
El progrés en neurociència i ciència cognitiva, juntament amb el progrés tecnològic en biotecnologia, nanotecnologia o intel·ligència artificial pot provocar canvis disruptius en el sistema
educatiu. Un primer pas seria la introducció d’elements que potenciessin les capacitats cognitives
i d’aprenentatge dels alumnes. Però el pas més disruptiu es produiria quan s’introduïssin en el
cervell nous components que permetrien fer un aprenentatge de manera gairebé automàtica.
El progrés tecnològic ens revela un altre fet sobre el sistema educatiu futur; cada vegada
hi haurà d’haver un major èmfasis en l’educació en com utilitzar i gestionar la tecnologia. Actualment la diferència entre tenir un coneixement superficial o profund de la tecnologia no té
un gran impacte en la nostra vida, més enllà de que hom es vulgui dedicar professionalment a
aquestes qüestions. Però en el futur serà crucial tenir un coneixement extens i sobretot actualitzat de les tecnologies disponibles i de com utilitzar-les per treure’n el màxim rendiment. Això
serà imprescindible per a mantenir el ritme del progrés i seguir “dins del joc”. Per tant serà necessari ensenyar als individus ja des de ben petits les tecnologies del moment i com utilitzar-les.
Degut als condicionants i pressions futures és molt probable que en les properes dècades
observem canvis profunds d’aquest tipus en el sistema educatiu de molts Estats. Tot i així, aquests
canvis seran adoptats d’una forma desigual ja que el sistema educatiu depèn del funcionament
i la presa de decisions de l’Estat. Per tant, com en molts altres aspectes, hi haurà Estats capdavanters i Estats incapaços d’adaptar-se a les noves situacions. És interessant destacar que el futur
del sistema educatiu aquí plantejat pot generar certa controvèrsia ja que implica intervenir d’una
forma profunda en la psicologia dels joves, i això, es pot considerar que entra en conflicte amb
els postulats del liberalisme. Més endavant tornarem a aquesta qüestió.
És molt difícil intentar analitzar l’evolució del sistema educatiu de Catalunya en el futur. Tot
i així, sí que hi ha alguns aspectes que cal mencionar ja que la situació de partida no és bona. En
primer lloc hi ha un problema de recursos econòmics (encara que tenir recursos és una condició
necessària però no suficient per tenir un bon sistema educatiu). En segon lloc hi ha un conflicte
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periòdic entre Estat espanyol i Generalitat, i també entre els diferents partits en general, que
provoquen una gran pèrdua d’energies i enfoquen el debat en la direcció equivocada.
El que sí que podem afirmar amb seguretat és que, donats els condicionants futurs, és indispensable reformar profundament el sistema educatiu si volem que Catalunya sigui un país
de referència i els seus ciutadans puguin prosperar. Aquest és un punt cabdal.
De forma paral·lela als canvis en el sistema educatiu dels infants, es produirà també una
expansió de l’educació en adults. Actualment ja s’està observant aquesta tendència. Els adults
necessiten fer cursos de reciclatge per actualitzar les seves habilitats, altres realitzen estudis a
distància per a augmentar els seus coneixements, mentre que altres s’apunten a programes de
coaching per a potenciar les seves habilitats o per a gestionar moments de canvi.
El progrés cada vegada més accelerat implicarà que en el futur els individus requeriran
educar-se constantment, ja sigui per canvis en els seu àmbit professional, en el domini de noves tecnologies, en noves formes de relació social o en general per una millor comprensió de la
realitat del seu voltant. A la vegada, molts adults hauran de cobrir les mancances deixades pel
sistema educatiu antiquat en el que hauran estat educats (és a dir, el sistema actual). La pressió
per augmentar el rendiment jugarà un paper clau en el fenomen de l’educació per adults.
A Catalunya, “Barcelona treball”, que és un organisme de l’Ajuntament de Barcelona per
a fomentar l’ocupació, està essent pionera en aquest aspecte gràcies als cursos que ofereix.
Alguns més enfocats a la cerca de feina, mentre que altres potencien tot tipus d’habilitats com
la comunicació, la presa de decisions o l’autoconfiança que són útils tan en la vida laboral com
personal. Per tant seria interessant fer una major difusió d’aquesta iniciativa i introduir-la en
altres municipis.
Universitat i recerca
La universitat és la institució principal de la societat en la generació i transmissió de coneixement. Per tant, té un paper importantíssim a jugar en el futur on el coneixement esdevindrà el
recurs de referència. És més, ens atrevim a dir que les universitats seran les institucions més
importants en els Estats que hagin adoptat un sistema basat en el coneixement, que a la vegada
seran els Estats punters. Això implicarà que hi haurà una dedicació creixent de recursos a la
universitat, però a la vegada també hi haurà una pressió creixent per a augmentar el seu rendiment. Les funcions de la universitat es poden dividir en
dos, la docència i la recerca. Ambdues funcions estan molt
És indispensable reformar
relacionades; sense una bona formació és difícil tenir inprofundament el sistema
vestigadors de nivell i sense investigació de nivell és difícil
educatiu si volem que
fer una bona formació.
Catalunya sigui un país de
La docència es pot considerar una continuació del sisreferència
tema educatiu. És a dir, que consisteix en la transmissió als
individus dels coneixements més avançats que tenim sobre
el món. Tot i així, igual que en l’educació regular, l’objectiu no és simplement la transmissió
de coneixements, sinó que és la formació dels individus per realitzar tasques de certa exigència
cognitiva.
Per tant, igual que en l’educació regular, la universitat tard o d’hora posarà més èmfasis
en el perfeccionament d’habilitats generals que permetin un augment del rendiment cognitiu.
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Habilitats ja mencionades anteriorment com la resolució de problemes, el pensament crític, la
capacitat de sintetitzar informació, l’auto-aprenentatge o la creativitat. El refinament d’aquestes
habilitats és d’una importància crucial per a formar individus que siguin capaços d’excel·lir en
llocs de treball d’alt valor afegit. Aquest aspecte és clau per a l’èxit de l’economia de qualsevol país.
Pel que fa a la recerca, la universitat és actualment la entitat de referència en la societat;
sobretot en la recerca bàsica que és la que obre el camí del progrés. Tot i així, hi ha altres institucions que es dediquen a la recerca o que la financen com ara empreses, fundacions i persones
a títol individual.
En el futur hi haurà un fort creixement de la despesa en recerca, tan pública com privada,
ja que les entitats hauran d’invertir cada vegada més recursos en desenvolupar innovacions per
augmentar el seu rendiment. A la vegada tan els individus com les organitzacions tindran una
necessitat creixent de comprendre la realitat que els envolta, ja que necessitaran adaptar-se a uns
canvis cada vegada més ràpids i profunds. Per tant el coneixement i el món acadèmic ocuparan
una posició central en la societat del futur.
Tot i així, la millora en el rendiment de la recerca no vindrà simplement d’un augment dels
recursos econòmics, sinó que hi haurà una millora progressiva dels mètodes usats en la recerca
i de l’organització dels investigadors, és a dir, es produirà meta-innovació. Les meta-innovacions
seran un element fonamental tan de la universitat com de qualsevol altra entitat dedicada a la
recerca i la innovació. A la vegada la universitat és la institució més ben posicionada per a realitzar-les, ja que part de la recerca es pot dedicar a millorar el propi procés de recerca.
Tot i així, en la universitat i el món acadèmic en general es dóna molt poca innovació en l’estructura. El procés de recerca té lloc dins una metodologia, una estructura social i uns incentius
que són rígids, producte d’una dinàmica històrica i no d’un refinament i millora constants. Això,
inevitablement canviarà en el futur ja que la innovació en aquests aspectes més estructurals és
crucial per augmentar el rendiment de la recerca.
Un primer element que rebrà una atenció creixent és l’epistemologia, la filosofia de la cièn
cia i la ciència cognitiva, que són les disciplines que es dediquen a investigar el propi procés de
generació de coneixement. Des d’aquestes disciplines es poden desenvolupar millores en els
mètodes d’investigació. A continuació mencionarem altres
aspectes on s’hi pot donar innovació.
La recerca i la innovació,
Un aspecte on hi ha un gran potencial per a millorar el
tan pública com privada,
rendiment
de la recerca és en la priorització de quins camps
tindran una importància
i
àmbits
s’investiga.
Actualment els organismes que finanfonamental en el futur
cen la recerca, juntament amb les dinàmiques espontànies
de l’acadèmia, són les que fixen les línies de recerca. Tot i
així, en la majoria dels casos no hi ha un estudi profund sobre quins són els camps més prometedors o quins són els problemes més importants a abordar. En el futur es centrarà més atenció
a aquest punt, possiblement part de la recerca vagi dirigida a definir quina recerca dur a terme.
Un altre aspecte de gran importància, i que està relacionat amb la qüestió educativa, és
quines habilitats es requeriran dels investigadors. Actualment l’èmfasi està posat sobretot en el
volum de coneixements i en d’intel·ligència tradicional (mesurada amb el coeficient intel·lectual).
Però en el futur hi haurà mètodes per a refinar molt més quines són les habilitats més útils i
com potenciar-les. Per exemple la capacitat de detectar els errors propis o d’establir relacions
poc convencionals són habilitats infravalorades en l’actualitat.
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Això també fa referència a com s’organitzen els investigadors. Actualment ho fan en grups
de recerca; coordinant-se entre grups per a abordar projectes de gran escala. Tot i així, més enllà d’aquests projectes, no hi ha una organització a gran escala que creï sinergies entre grups i
entre àmbits de recerca.
En els últims anys s’han introduït elements de mercat i competència en l’acadèmia per a
fomentar la motivació i l’autoorganització. Això té efectes beneficiosos però a la vegada també
crea problemes addicionals. Per exemple la quantitat creixent de publicacions acadèmiques,
moltes d’un valor dubtós, introdueix ineficiències en el sistema ja que no es possible processar
la gran quantitat d’informació produïda. Per tant els mecanismes d’autoorganització en l’àmbit
acadèmic també s’hauran d’anar refinant.
En relació a l’últim punt, un element crucial en la recerca és la comunicació entre investigadors tan dins del grup de recerca com en l’àmbit més ampli de l’acadèmia. El progrés tecnològic
permetrà un gran augment de les possibilitats de comunicació. Internet té un gran potencial en
aquest aspecte mentre que els programes d’intel·ligència artificial permetrien una cerca molt
més eficaç de la informació.
La tecnologia ha estat des de sempre un factor crucial en el progrés científic i la recerca alguns
dels exemples actuals més sofisticats són els acceleradors de partícules, els telescopis espacials o
les supercomputadores. En el futur, igual que en la resta d’aspectes, el potencial de la tecnologia
per a millorar la recerca és immens; des de nanorobots que explorin l’ésser humà fins a programes
d’intel·ligència artificial que permetin processar grans quantitats d’informació de forma elaborada.
En definitiva en el futur hi haurà un ús creixent de la recerca per a millorar la pròpia recerca;
meta-recerca. Aquí hem fet una breu enumeració d’alguns aspectes que poden millorar, però
en el futur es dedicaran grans quantitats d’esforços i recursos per a simplement detectar quins
aspectes la poden millorar, i això, tindrà un efecte potentíssim en el rendiment, la qualitat i
l’impacte de la recerca.
Generació de coneixement.
Innovació i meta-innovació.

Font: elaboració pròpia.
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Després d’aquesta breu anàlisi de la recerca en general, ens agradaria analitzar alguns camps
concrets i la seva relació. En el futur, la divisió de la docència i la recerca en camps o disciplines
cada vegada serà més difusa. La tendència històrica de la recerca cap a l’especialització serà
parcialment contrarestada per la necessitat d’explicacions generalistes i de models holístics
que tinguin en compte el funcionament del món i dels
sistemes biològics i humans com un tot. Actualment ja hi
El progrés i la millora de
ha una tendència a avançar cap a la interdisciplinarietat,
la recerca en les ciències
encara que falta trobar nous mètodes que en permetin la
humanes i socials és
implementació efectiva.
un prerequisit clau per
Seguint aquesta línia, la divisió existent entre ciències
poder assolir progrés
naturals
i socials s’anirà tancant, de manera que les cièn
social i un sistema
cies
socials
s’acabaran fonamentant en les ciències natud’organització més eficaç
rals, de la mateixa manera que la biologia es fonamenta en
la química i la física. Això no vol dir que les ciències naturals desplaçaran les ciències socials, sinó que les ciències socials seran consistents i formaran
un continu explicatiu amb les ciències naturals.
En el futur és d’esperar un gran avenç en les ciències socials degut a tres raons. En primer
lloc la recerca en ciències socials pateix especialment els problemes anteriorment descrits, a
causa de la complexitat del sistema que intenta explicar i dels interessos creats que distorsionen
el debat. En segon lloc hi ha encara un immens potencial ja que el coneixement que tenim dels
humans i la societat és encara molt limitat. En tercer lloc la pressió per assolir progrés social
requerirà una millor comprensió del funcionament de l’organització social. D’aquesta forma,
es dedicaran recursos i esforços a millorar el coneixement que tenim de l’organització humana.
Estats i empreses usaran la recerca en ciències socials per a augmentar el seu rendiment com a
organitzacions. Fins ara el principal ús que aquestes organitzacions feien de l’acadèmia consistia
en simplement racionalitzar la seva posició de poder; per tant el canvi serà substancial.
Aquestes noves aproximacions o nous enfocaments en les ciències socials ja les trobem presents avui en dia amb els exemples d’alguns camps de recerca emergents. Un exemple molt clar és
el que es coneix com “Economia de la felicitat o del benestar” (Economics of Happiness o Well-being
Economics) i tot el que implica per a les ciències polítiques i el disseny de polítiques públiques. De
forma molt resumida, els models que es dissenyen en ambdues ciències de forma convencional
utilitzen una aproximació de l’individu poc realista. De forma estàndard es mesura la utilitat (de
forma molt tangible) dels individus a través de les seves decisions sobre béns, serveis i oci. Però ja
sabem que la utilitat és més que un simple valor que indica les preferències sense cap significat
substantiu addicional. És per aquest motiu que el que interessa és fer recerca en com poder mesurar cada be, servei o oci de forma molt més profunda. La idea consisteix en poder mesurar la
satisfacció o la felicitat que es genera en cada decisió de l’individu. Aquesta recerca doncs, intenta
esbrinar com dissenyar escales i barems per poder mesurar la nostra satisfacció o felicitat i així
crear models més realistes que ajudin a un disseny de polítiques públiques molt més eficient. Si
a més, tenim en compte les conclusions extretes de l’estudi que hem presentat anteriorment a
Perfil d’un jove actual, no hi ha cap dubte que l’evolució de certes ciències, en aquest l’econòmica
i la política tendiran cap a intentar solucionar aspectes amb connotacions postmaterialistes.
El progrés i la millora de la recerca en les ciències socials i humanes és un prerequisit clau
per poder assolir progrés social i un sistema d’organització més eficaç. Les ciències socials són
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les que ens proporcionen el coneixement sobre la societat i per tant són fonamentals per a poder
innovar en la manera com ens organitzem.
Un camp relacionat amb les ciències socials que es troba en especial crisis actualment són
les humanitats; aquestes es troben desplaçades del paradigma de recerca basat en la utilitat i en
la resolució de problemes (en contrast amb la lliure reflexió i estudi del món) que s’ha imposat en
les últimes dècades. Tot i així, les humanitats segueixen tenint un gran potencial per a contribuir
en el sistema, sobretot davant un futur incert i ple de reptes. Per tant és probable que part de les
humanitats trobin la via de contribuir-hi, encara que l’adaptació no serà fàcil.
Després d’haver analitzat la recerca de forma general analitzarem ara la situació Catalana.
Catalunya ja porta bastants anys apostant per la investigació. Tot i la crisis econòmica, que ha
tingut repercussions negatives en els recursos disponibles, el nivell present d’investigació és
relativament bo tal com demostren les dades de captació de recursos Europeus. Per tant si es
segueix fent una bona feina és d’esperar que en el futur Catalunya sigui un punt de referència
pel que fa a aquesta dimensió. Aquest és un punt d’optimisme important ja que per a la prosperitat futura de qualsevol societat la recerca i la innovació seran fonamentals. Tot i així, encara
hi ha molt a fer.
Cal destacar alguns exemples. D’una banda, Catalunya disposa de dues grans infraestructures: el Sincrotró Alba del Consorci CELLS i el superordinador MareNostrum del Barcelona
Supercomputing Center–Centre Nacional de Supercomputació. D’altra banda un dels pilars
actuals són les institucions hospitalàries, on l’objectiu de la seva recerca és donar resposta a les
problemàtiques de salut de la ciutadania des de l’àmbit de la recerca biomèdica. Finalment, cal
destacar el rol que juguen els grups o instituts universitaris de recerca, alguns de reconegut
prestigi a nivell mundial.
El futur de la recerca a Catalunya depèn no tant dels recursos que s’hi dediqui sinó de les
polítiques que s’usin per a fomentar-la i dels mètodes usats i la organització implementada en
el sí dels centres investigadors. Per tant la millora en tot aquest entorn on es desenvolupa la
recerca, que en part hem analitzat en les últimes pàgines, és fonamental.
Un aspecte de gran importància que actualment encara fluixeja és la inversió privada en
recerca i més concretament la creació al voltant de la recerca bàsica d’empreses que generin riquesa i atreguin més talent. Cal analitzar quins són els problemes que dificulten l’enlairament
de l’activitat privada i posar totes les facilitats per a que
això tingui lloc. Tal com hem dit en l’apartat d’economia,
La capacitat de Barcelona i
per a l’economia del coneixement la creació de clústers i
Catalunya d’atreure talent
massa crítica és fonamental.
també serà un factor de grAn
La capacitat de Barcelona i Catalunya d’atreure talent
importància per assolir una
també serà un factor de gran importància per assolir una
recerca de referència
recerca de referència. Ens agradaria mencionar a mode
d’exemple un cas d’èxit a casa nostra pel que fa a la captació de talent com és l’ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats). Aquesta
institució, per mitjà d’un procés de selecció basat en el talent científic, contracta investigadors/
es d’arreu del món. D’aquesta manera també contribueix a facilitar el retorn dels investigadors/
es propis que han dut a terme la seva carrera investigadora en centres de fora de Catalunya.
Creiem que cal seguir en aquesta direcció. L’ICREA serà una institució cabdal en els propers
anys, caldrà mantenir la seva visió(objectius a llarg termini) i estar alerta de l’evolució del
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context per adaptar la seua missió (principis i mecanismes que s’utilitzaran per complir amb
els objectius).
Un altre element que caldria estimular en les properes dècades és el de la filantropia i els
donatius. En el món anglosaxó és comú que les persones riques donin part de la seva fortuna a
universitats i centres de recerca, o que creïn fundacions que financin la recerca. En canvi a casa
nostra hi ha una implicació gairebé nul·la en aquest sentit. Això es deu a un factor cultural, però
també es causat per la creença que la recerca té poca utilitat. Per tant cal evolucionar cap a una
recerca de primer nivell i útil que contribueixi tan a la generació de riquesa com a l’augment del
benestar dels individus i del bon funcionament del sistema.
Així doncs, és important prioritzar la recerca en els camps que tenen un major potencial en
el futur, sigui recerca bàsica o aplicada. Àmbits com la biotecnologia (que inclou la biomedicina),
la computació i la intel·ligència artificial o la nanotecnologia seran d’aquí 30 anys els àmbits que
marcaran la prosperitat i les possibilitats de les societats. Per tant, i tal com hem argumentat
en l’anàlisi de l’economia del coneixement, és molt important tenir massa crítica i ser punters
en aquests camps.
Però és sobretot la investigació en ciències socials que
caldrà
potenciar ja que el coneixement al voltant dels huCaldrà potenciar la
mans
i
de l’organització humana serà crucial per al futur del
investigació en ciències
sistema.
Tenir experts i investigadors punters en ciències sosocials ja que el coneixement
cials
permetria
una divulgació més ràpida i eficaç dels avenal voltant dels humans i
ços entre la població i els centres de decisió; fet que tindria
l’organització humana serà
una repercussió positiva en el funcionament del sistema.
crucial per al futur
Les ciències socials juguen un paper important en la
del sistema
investigació i innovació en el propi procés de recerca. La
meta-recerca és un àmbit poc explorat però que resultarà
clau en la millora del procés de recerca. Per tant seria molt positiu que Catalunya invertís recursos en la investigació de la pròpia recerca i que a la vegada apostés per l’establiment de centres
de recerca adaptatius capaços d’innovar en la seva pròpia estructura organitzativa.
En definitiva, no ens cansarem de dir que la recerca i la innovació, tan pública com privada,
tindran una importància fonamental en el futur. Tot i així, la importància de la recerca no és
sempre valorada ja que hi ha la creença que en comptes de gastar recursos innovant es poden
copiar les innovacions dels altres. Això en el futur cada vegada serà més difícil. En primer lloc
l’avenç accelerat de les innovacions implicarà que els que copiïn sempre aniran uns passos al
darrere dels innovadors. En segon lloc, la complexitat creixent de les innovacions implicarà
que per a copiar-les és necessitarà una quantitat de talent que només hi serà si hi ha centres
investigadors punters que el formin. Així, l’alternativa de copiar cada vegada serà menys eficaç.

4. Societat i cultura
En aquest apartat abordarem la qüestió de com podrien ser els individus i les societats als voltants de l’any 2040. La dimensió tecnològica en serà la protagonista. En primer lloc descriurem
breument diversos aspectes de la vida quotidiana dels individus en el futur. Posteriorment
reflexionarem sobre el concepte de cultura sinestèsica, per a posteriorment analitzar, com tot
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això pot afectar la cultura del futur, les creences i la visió del món dominant. Finalment usarem
aquests aspectes generals per analitzar la possible configuració de la societat catalana del futur.
La progressiva fusió de l’individu amb la tecnologia ja serà una realitat quotidiana. Com pot
afectar aquest fet a la vida dels individus? Aquí citem breument alguns exemples per a analitzar-los en profunditat posteriorment.
a) Individu i vida: Un dels grans aspectes consistirà en el fet d’emmagatzemar una vida
en format digital. Premeditadament o no, acumularem en format digital qualsevol tipus d’informació referent a les nostres vides, ja sigui simplement en forma de transaccions a la xarxa
o de forma més literal, en gravar constantment el que ens passa. Un exemple d’aquesta última
idea ja existeix actualment, les “Google Glasses”, encara
que rudimentari en comparació al potencial futur. La sèrie
El rendiment urbà no
britànica “Black Mirror” il·lustra amb cert drama aquesta
dependrà només de la dotació
possibilitat futura en el tercer episodi de la primera tempod’infraestructures físiques
rada, “The entire history of you”. Aquesta realitat no és de
sinó també de la disponibilitat
lliure elecció, actualment a Londres la població és gravada
i qualitat de la comunicació
24h a través de les càmeres CCTV, ja siguin al metro, al
dels coneixements i de les
bus, dins d’edificis o a qualsevol carrer.
infraestructura social
Un dels altres grans aspectes versa sobre una doble
existència: real/virtual. Molt possiblement d’aquí 30 anys,
els elements dels “dos mons” cada vegada estaran més barrejats i interrelacionats. Fet que demandarà als individus altes habilitats per a gestionar-ho. Un gran ventall de gadgets permetran
la connexió amb el món virtual. Totes aquestes diferents possibilitats tecnològiques no s’han
d’imaginar com a un aïllament de l’individu, doncs tindran la seva vessant social (escenaris de
realitat virtual amb persones reals, compartir la informació de la teva vida amb els altres, etc.).
Els dos aspectes citats anteriorment es veuen magnificats per la fusió més directa de l’individu amb la tecnologia. Alguns dels exemples següents ho il·lustren: la possiblitat de sobreviure
gràcies a òrgans artificials; nanorobots que controlin, diagnostiquen i curin el nostre cos; circuits inserits al cervell que permetin potenciar les funcions cognitives, alterar-les o connectar
de forma directa amb el món virtual.
b) Casa i territori: La domòtica, que consisteix en la creació d’habitatges i edificis automàtics
amb la finalitat de millorar-ne la gestió energètica i la qualitat de vida dels seus habitants, ja serà
una realitat a l’abast de tothom. Les instal·lacions de domòtica evolucionen cap a la integració de
tots els sistemes de control en una única xarxa de comandament, creant el que s’anomena llar
digital. Un habitatge o edifici domòtic és aquell dotat d’automatismes amb la finalitat de millorar
la qualitat de vida de les persones que hi viuen, tot reduint el treball domèstic, augmentant la
seva seguretat, racionalitzant els diferents consums i optimitzant els recursos.
Els habitatges no seran els únics als qui se’ls descrigui com intel·ligents. El concepte de
smart cities creiem que estarà en el seu màxim esplendor. Els rendiment urbà no dependrà
només de la dotació d’infraestructures físiques (“capital físic”) de les ciutats, sinó també,
i cada vegada més, de la seva disponibilitat i qualitat de la comunicació del coneixement i
de la infraestructura social (“el capital intel·lectual i social”) que tinguin. Les ciutats esdevindran intel·ligents doncs tindran mecanismes d’aprenentatge automàtic que les ajudarà
a entendre què volen els individus, quines necessitats tenen i com es mouen dins ella. Els
mateixos residents, oferiran informació actual a través de la xarxa i aquesta serà interpretada
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juntament amb milions d’altres esdeveniments. La ciutat analitzarà tota aquesta informació
a temps real per a oferir solucions (IBM 2013).
c) La xarxa: Tenir la vida a la xarxa pot ser un problema si hi han robatoris d’identitat. És
per aquest motiu que un sistema de seguretat cognitiva (Cognitive Security System, IBM, 2013)
ens protegirà a cadascun de nosaltres aprenent qui som o qui no som. Per entendre la idea només cal imaginar un sistema de seguretat que té una vista de 360° sobre les nostres activitats i
que connecta totes les teves transaccions per saber que tu ets tu i no una altra persona. Aquest
tipus de seguretat assimila dades contextuals, històriques i situacionals per verificar el teu perfil
d’identitat i anular algú que el vulgui suplantar.
Cultura sinestèsica
Arribarem a nivells tant alts de llenguatge en cadascuna de les dimensions culturals que existeixen, sigui pintura, cinema, teatre, literatura, música... que l’art en sí col·lapsarà en la fusió
absoluta entre disciplines. Disciplines que hauran evolucionat per la competitivitat entre elles,
pel progrés científic i tecnològic i per la globalització, les tres megatendències que sustenten
aquest estudi prospectiu. Heus ací el concepte plantejat en aquest capítol, cultura sinestèsica4, per
transmetre aquesta idea d’associació d’elements que provenen de diferents dominis sensorials.
Abans d’endinsar-nos en temes més aplicats, voldríem presentar una reflexió més abstracta
i reflexiva sobre art o cultura digital. La cultura digital és aquella que es refereix al què es pot fer,
en comptes del com es pot fer. Fa referència a la potencialitat de l’obra i deixa enrere les eines
o mecanismes per a la seva realització. Aquesta cultura
digital tindrà raó de ser perquè es basada en dades algorítA simple vista ja es pot
miques (amb potencial per a que cada resultat sigui únic);
percebre l’augment
és autoregenerativa (es basa en sí mateixa i en el seu propi
espectacular el ventall
procés per crear noves expressions); és contextual (capaç de
d’experiències que la cultura
construir un entorn al seu voltant, de manera oportuna i
del futur ens depararà
pertinent) i és col·laborativa (amb la resta del món per crear
de forma conjunta) (Uglow, T, 2014).
Amb tot el que ja hem explicat, a simple vista ja es pot percebre l’augment espectacular del
ventall d’experiències possibles que la cultura del futur ens depara.
El lleure i l’oci del futur
Analitzarem a continuació, des d’una perspectiva molt més aplicada, com pot evolucionar en
el futur les pràctiques dels individus en el lleure i l’oci, ja que és en l’àmbit del temps lliure on
desenvolupem la majoria de les conductes i actituds adscriptives que formen la nostra personalitat i, amb aquestes, els seus valors.
Partim d’una situació en que l’hedonisme és el factor dominant en l’oci i el temps lliure. Tot
i així, és d’esperar que en el futur aquest hedonisme més “físic” basat en els plaers evolucioni cap

4

En neurociència, la sinestèsia és l’assimilació conjunta o interferència de diversos tipus de sensacions de diferents sentits
en un mateix acte perceptiu. Una persona sinestèsica pot, per exemple, sentir colors, veure sons, i percebre sensacions
gustatives en tocar un objecte amb una textura determinada. No és que ho associï o tingui la sensació de sentir-ho, sinó
que ho sent realment.
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a un hedonisme més postmaterialista basat en valors més abstractes. Això serà en part producte
del progrés social però sobretot serà causat pel progrés tecnològic, que permetrà experimentar
plaers físics sense cap esforç, fet que inevitablement els hi restarà valor.
Descriurem a continuació les possibilitats que ens oferirà la tecnologia futura per a produir experiències sensorials simulades. Hi ha dos maneres possibles de progressar en aquesta
direcció. En primer lloc es podria simular de forma cada vegada més fidel i realista els inputs
sensorials. En pocs anys això ja serà possible per la vista o l’oïda. En segon lloc es podria incidir
i manipular directament els impulsos neuronals que codifiquen inputs sensorials; òbviament
això és molt més complex i d’aquí 30 anys és possible que aquesta via encara estigui en ple desenvolupament. Tot i així, aquesta via permetria en última instància una simulació perfecta de
la realitat (és a dir, que seriem incapaços de distingir entre experiència real i simulada).
Aquesta realitat virtual és en el fons l’evolució natural dels videojocs. La nova generació
de “videojocs” segurament seguirà temàtiques semblants a les actuals, hi haurà la possibilitat
d’experimentar tot tipus de mons i realitats, hi haurà possibilitats de portar la interacció social
amb persones reals dins aquests escenaris virtuals. Però
probablement els “videojocs” que tindran més èxit seran els
Una altre aspecte que
que simulin el món real, a l’estil de la famosa saga Grand
marcarà la nostra existència
Theft Auto.
d’aquí 30 anys serà la
La nova generació de videojocs serà cada vegada més
interacció amb programes
similars al món real, però amb el detall de que aquest món
d’intel·ligència artificial
virtual estarà dissenyat per a satisfer a l’usuari, l’usuari
podrà ser totpoderós en aquest món alternatiu.
Aquestes possibilitats tecnològiques tenen el risc de provocar l’evasió dels individus; tan
a causa de l’augment de l’atractiu de la realitat virtual com de l’augment de la competència i
dificultat de seguir el ritme del món real. El problema pot esdevenir especialment greu en els
nens i joves ja que la seves capacitats de distingir món real i virtual i d’exercir l’autocontrol són
limitades. En definitiva el dilema moral de la màquina del plaer exposat pel filòsof Robert Nozick
serà tard o d’hora un problema ben real.5
Més enllà de les possibilitats que ens oferirà la realitat virtual, el progrés (tan tecnològic com
social) permetrà un augment de les possibles experiències dels individus. S’utilitzaran eines per
alterar els inputs sensorials o directament per alterar el funcionament del cervell. Per exemple
apareixeran nous productes químics o bioquímics, nous objectes d’estimulació sensorial, l’ús
d’implants cerebrals, l’ús de nanorobots que interactuïn amb el cervell o una combinació de tot
plegat. Òbviament això planteja problemes ètics, jurídics i fins i tot d’estabilitat del sistema de
gran magnitud.
Una altre aspecte que marcarà la nostra existència d’aquí 30 anys serà la interacció amb
programes d’intel·ligència artificial (en realitat estaran ja a tot arreu). Els programes més in-

5

Robert Nozick va postular en el seu llibre Anarquia, Estat i Utopia un “experiment mental” que consistia en triar entre
certa existència real, i certa existència simulada per una màquina que fos molt més plaent. Si la persona tria l’experiència
real implica que hi ha certs valors més enllà de l’hedonisme, ja que algú hedonista triaria l’existència més plaent que en
aquest cas és la simulada. La possibilitat de que aquesta situació hipotètica esdevingui una realitat en el futur implicarà
molt possiblement que l’hedonisme perdrà pes enfront altres valors més post-materialistes.
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teressants i que poden tenir un impacte més profund són els que simularan característiques
humanes. Per tant serà del tot comú tenir programes que cobriran gran quantitat de tasques,
principalment organitzar-nos la nostra vida, que seran capaços de conversar i amb qui fins i tot
és possible que desenvolupem vincles d’afecció. La pel·lícula “Her”, dirigida per Spike Jonze,
ens mostra com podria tenir lloc això, amb els dilemes morals que comporta.
Les possibilitats de la tecnologia per a produir experiències cada vegada més elaborades
i més similars al món real tenen encara major risc si tenim en compte que seran empreses
privades les que comercialitzaran i per tant controlaran la tecnologia. Fet que pot comportar
la manipulació dels individus i la creació de realitats a mida. Anteriorment, quan analitzàvem el mercat ja hem assenyalat el risc creixent que suposa l’augment de les capacitats
tecnològiques.
A part de la immensa influència que tindrà la tecnologia en l’experiència futura de l’individu
també hi haurà possiblement una major innovació en les pràctiques culturals degut al progrés
social. És a dir, que els individus estaran més capacitats i
disposats a innovar fet que també repercutirà en les pràcA part de la immensa
tiques culturals del futur.
influència que tindrà la
Tot i així, moltes pràctiques culturals actuals, centrades
tecnologia en l’experiència
en
el
món real, es seguiran mantenint, ja sigui per inèrcia
futura de l’individu també
o
per
la importància creixent de la realitat i l’autenticitat
hi haurà possiblement
com
a
valor. A la vegada, és molt possible que hi hagi mouna major innovació en les
viments culturals que intentin oposar-se a la tecnificació de
pràctiques culturals degut
la humanitat. Aquests moviments fomentaran la interacció
al progrés social
real, les pràctiques manuals i d’autoproducció o la vida en
un ambient natural. Tot i així, difícilment hi haurà moviments d’èxit que renunciïn totalment a la tecnologia avançada, ja que per a seguir mínimament
integrat en la societat i sobretot no perdre el ritme de progrés serà imprescindible l’ús d’aquesta
tecnologia.
Cultura del rendiment
En el futur, degut a la pressió sobre els individus per augmentar el rendiment, és molt possible
l’establiment del que hem anomenat cultura del rendiment. Hi haurà un interès creixent per
tota pràctica que permeti augmentar les capacitats o el rendiment de l’individu. Aquest punt
està relacionat amb l’educació per a adults que hem descrit anteriorment.
La tecnologia té un paper important en aquest fenomen. Les possibilitats i la complexitat
creixent de la tecnologia implicarà que l’individu haurà de dedicar grans esforços per a gestionar-la, estar al dia de totes les novetats i poder-ne treure el màxim rendiment. En el fons
l’individu serà com una empresa; tindrà tot un conjunt de tecnologies que l’ajudaran a gestionar i potenciar el seu rendiment; s’haurà de posicionar i vendre en una societat amb una
competència creixent. A la vegada l’individu caldrà que faci una gestió de la seva presencia
en tot el món virtual.
La cultura del rendiment, per tant, implica que l’individu dedicarà grans esforços a augmentar el seu rendiment a la vegada que s’ajudarà de tecnologies cada vegada més potents per a ferho. La cultura del rendiment serà necessària per a qualsevol individu amb aspiracions d’assolir
posicions de lideratge i responsabilitat en les entitats. Per tant, és molt possible que part de la
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població estigui fins i tot obsessionada amb el rendiment; això en part ja passa en l’actualitat
però les possibilitats tecnològiques situen la qüestió en un altre nivell. La cultura del rendiment
pot desembocar en el “transhumanisme” del que parlarem més endavant.
Concepció del món imperant i sentit de l’existència
Tal com podem comprovar, la tecnologia tindrà un impacte profund en el món futur. Com pot
afectar això a la comprensió dels individus futurs sobre el seu entorn i la seva pròpia vida? A
continuació analitzarem aquesta qüestió. Per començar cal destacar que no es tracta només de
l’impacte de les tecnologies ja existents d’aquí 30 anys; sinó de les expectatives que hi haurà
posades d’aquí 30 anys en el progrés tecnològic més enllà d’aquesta data.
Una possibilitat que es podria albirar com a imminent d’aquí 30 anys és la singularitat
tecnològica. Aquesta és una hipòtesis bastant famosa en cercles tecnològics que postula que en
les pròximes dècades els programes d’intel·ligència artificial superaran en tots els àmbits l’esser
humà. Creiem que és precipitat que això tingui lloc abans del 2040, encara que Ray Kurzweil,
una eminència en el món tecnològic i actualment director d’enginyeria a Google, preveu la singularitat per a l’any 2030. En qualsevol cas possiblement el 2040 ja hi haurà expectatives clares
sobre la imminència d’aquest fenomen, fet que afectarà profundament la societat del moment,
ja que s’haurà d’anticipar com abordar el problema.
Aquest fet obra la porta a un futur distòpic a l’estil de Matrix, en que les màquines controlen
els éssers humans i aquests no en són conscients. Però el més important és que el progrés a
partir d’aquest punt s’acceleraria encara més, fent-lo totalment incomprensible per als humans
actuals. Actualment el progrés està en última instància limitat per les característiques biològiques del cervell (que és l’origen de les innovacions), però un cop assolida una intel·ligència
artificial superior, aquestes limitacions deixen d’existir.
Tot i així, el més probable no és una rivalitat home-màquina; sinó que els humans aniran
incorporant elements artificials per a potenciar les seves habilitats fins al punt que esdevindrien
una entitat diferent, molt superior en qualsevol capacitat cognitiva als humans actuals. Això pot
ser possible a través d’una combinació d’implants, substancies bioquímiques i teràpies genètiques. Aquesta “fusió” entre home i màquina es coneix com a transhumanisme.
Una altra possibilitat és la copia dels patrons d’informació del cervell humà (a través d’un
procés “d’escanejat”) i la seva reproducció en un programa
informàtic capaç de simular el cervell humà, a la vegada
La cultura del rendiment
que també hi haurà d’haver altres programes de realitat
serà necessària per a
virtual que simulessin els inputs sensorials a aquest cervell
qualsevol individu amb
simulat.
aspiracions d’assolir
Les possibles conseqüències d’aquest fet serien profunposicions de lideratge i
des. No només seria possible manipular i augmentar el renresponsabilitat en les
diment del cervell simulat sense límit, sinó que es podria
entitats
fer una quantitat il·limitada de copies d’aquest cervell (la
primera còpia ja s’hauria produït en l’escanejat inicial) produint de forma instantània múltiples “jo” amb un passat idèntic però amb un futur divergent. La
possibilitat de no dependre d’un cos perible també obre la porta a la immortalitat dels individus.
Algun lector pot pensar que les diverses possibilitats aquí assenyalades poden ser idònies
per una pel·lícula de ciència ficció però que no tenen cabuda en el món real. Tot i així, no hi
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ha cap indici que un sistema tecnològicament prou avançat no pugui assolir aquestes fites. El
progrés té límits, però estan molt més enllà de la biologia humana. Per tant l’únic dubte que
podem tenir és el quan.
Tot i així, aquest apartat només pretenia mostrar les expectatives d’aquí 30 anys sobre el
progrés tecnològic. Algunes de les possibilitats que ara veiem remotes esdevindran imminents
d’aquí 30 anys; i donada la magnitud d’aquestes possibilitats això tindrà conseqüències profundes en el món de l’any 2040. Una conseqüència evident
és que el futur marcarà de forma creixent el present. Hi
Els individus aniran
haurà una preocupació creixent per anticipar-se al futur.
interioritzant que el progrés
Els individus donaran molta importància a preparar-se per
no els dóna simplement eines
afrontar un futur que canviarà irreversiblement la humaper a fer la vida més fàcil o
nitat. Òbviament això tindrà conseqüències profundes en
més entretinguda, sinó que té
el comportament dels individus i en el funcionament del
el potencial de canviar el que
sistema, per exemple la cultura del rendiment té molt més
som els humans, de canviar la
sentit si la relacionem amb aquestes expectatives.
nostra identitat, de canviar
En definitiva, en el futur els individus aniran interio
la nostra experiència
ritzant
que el progrés no els dóna simplement eines per
subjectiva
a fer la vida més fàcil o més entretinguda, sinó que té el
potencial de canviar el que som els humans, de canviar la
nostra identitat, de canviar la nostra experiència subjectiva. A la vegada, apareixeran robots amb
una aparença tan física com “psicològica” cada vegada més semblant a la humana. Això ens porta
directament al qüestionament de la humanitat. Fins ara aquest ha estat només conceptual, però
el progrés futur implicarà que ens hi haguem d’enfrontar de forma real.
En primer lloc s’accentuarà el buit existencial que ja es posà de manifest amb l’adveniment
del post-modernisme. Quin sentit tenen els nostres desitjos, les nostres motivacions o les nostres
creences si poden ser modificades través de la tecnologia? Quina consistència té el “jo” quan pot
ser modificat en qualsevol moment per la tecnologia?
En segon lloc hi haurà una confusió creixent sobre què es pot considerar humà. Seran humans els programes d’intel·ligència artificial molt similars als humans que tinguin característiques com sentiments, autoconsciència, memòries o llenguatge? Seran humans els individus que
modifiquin la seva identitat o el seu codi genètic per augmentar el rendiment? Totes aquestes
qüestions també plantejaran dilemes morals i legals de primer ordre.
El qüestionament de la humanitat i dels seus plaers i motivacions també mostra una possible evolució cap a valors postmaterialistes; ja que els individus es veuran obligats a reflexionar
conscientment per a buscar nous fonaments i motivacions.
El qüestionament del sentit de les motivacions i desitjos dels humans i per extensió de la civilització i el progrés es començà a plantejar en els temps moderns a partir del segle xix de la mà
de filòsofs com Schopenhauer o en especial Nietzsche. En la mateixa època, de la mà de filòsofs
com Kierkegaard, Husserl o el mateix Nietzsche es produeix una creixent fixació en l’existència
i l’experiència subjectiva com els aspectes més importants de la vida, per sobre de principis
abstractes provinents d’estructures culturals com la religió, la ciència o la mateixa filosofia.
Aquestes corrents culminen a principis del segle xx en el que s’ha anomenat post-modernisme, amb el filòsof Martin Heidegger com a figura més notable. El post-modernisme, entre altres
coses, proposa centrar-se en l’existència i l’experiència subjectiva; proposa simplement acceptar i
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gaudir dels plaers humans. El progrés tecnològic, però, acabarà tornant absurda aquesta aposta
tal com acabem de veure. Per tant caldrà tornar a abordar la qüestió de l’existència humana de
forma racional i abstracta, tot i conèixer la arbitrarietat última de tot plegat.
Tradicionalment el sentit de la vida i la motivació dels individus ha estat un constructe de la
societat. Més concretament era la religió que usualment realitzava aquesta tasca. Amb l’abandonament dels modes tradicionals de vida es van perdre aquest referents culturals i la cerca dels
plaers individuals es va imposar com la motivació dominant. Tot i així, aquesta motivació també
entrarà en crisi ja que les màquines ens ho podran oferir sense cap tipus d’esforç.
El possible buit existencial també qüestiona la motivació per seguir augmentant el rendiment. Aquest buit s’haurà d’omplir d’alguna manera o altra i és possible que en el futur és
creïn de forma deliberada tendències culturals per a mantenir la motivació i el rendiment dels
individus. Sobretot tendiran a imposar-se les tendències culturals i motivacions que a la vegada
suposin una major contribució de l’individu al rendiment col·lectiu. Aquest és el cas de l’èxit
personal, la cerca de coneixement o la motivació per comprendre com manipular el món.
Per exemple, una possible cosmovisió que s’imposi en el futur és la de concebre l’existència
com una exploració, un aprenentatge i un canvi constant. Que l’individu tingui la voluntat de
progressar en el coneixement, de progressar en el desenvolupament de les habilitats individuals,
de progressar en el creixement com a persona. En definitiva, de concebre l’existència com una
exploració cap al que és desconegut.
L’impacte profund que tindrà la tecnologia en els individus futurs només serà gestionable si
existeix un sistema d’organització social molt ben cohesionat i amb una alta capacitat d’adaptació.
Fer front a aquests reptes no serà gens fàcil, més endavant a l’apartat de política en tornarem
a parlar.
TIC, Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Els mitjans de comunicació són un dels pilars més importants de la societat contemporània ja que tenen la funció d’informar als ciutadans sobre tot tipus de qüestions. Les noves
tecnologies de la informació i la comunicació han provocat canvis profunds en el funcionament dels mitjans de comunicació. A continuació analitzarem com poden evolucionar els
mitjans en el futur.
Internet ha comportat que tothom pugui tenir un accés ràpid i eficaç a tot tipus d’informació de manera que la tasca tradicional dels mitjans de comunicació ha quedat en part obsoleta.
Tot i així, la immensa quantitat d’informació disponible ha
provocat que el problema dels individus no sigui una falta
L’impacte profund que
d’informació sinó un excés d’aquesta, problema que seguirà
tindrà la tecnologia en els
accentuant-se en el futur. Per tant els mitjans de comunicaindividus futurs només serà
ció poden seguir aportant un valor fent una selecció de la
gestionable si existeix un
informació que sigui de l’interès del consumidor.
sistema d’organització social
L’evolució dels mitjans en el futur es pot explicar en dos
molt ben cohesionat i amb una
eixos. D’una banda el que s’anomena “periodisme adaptaalta capacitat d’adaptació
tiu”, on la tecnologia s’adapta al context de l’individu. És a
dir que la mateixa informació, s’adapta al context i necessitats del públic en aquell moment present. Per exemple: si jo estic llegint un article a la pantalla
de l’iPad a casa i he de marxar a treballar, el puc continuar escoltant mentre camino pel carrer.

78

Generació 2014. Els joves catalans davant del mirall - Adrià Aldomà i Albert Barqué

L’altre eix es coneix amb el nom d’“informació anticipativa”. La informació s’anticipa als
desitjos de l’individu i li ofereix tot allò que encara no sap conscientment que ho vol. La xarxa,
en certa manera, coneix les preferències del individus a través del rastre que deixa mentre navega. Utilitzant aquestes dades i patrons pot predir quina informació és interessant per a cada
individu, així oferint-li i proposant-li una informació a la carta, de forma anticipada.
Aquest escenari futur ens allunya clarament del model de comunicació de masses on grans
grups empresarials que dominen els mitjans de comunicació. El model al qual estem evolucionant és un de molta més diversitat centrat en la plataforma d’Internet. Tot i així, seguiran
havent-hi estrelles mediàtiques i mitjans de referència. Però això només serà a causa del interès
que puguin generar els seus continguts i no del domini dels canals de comunicació. Per tant es
produirà una reducció del poder dels mitjans com a canalitzadors de la opinió pública. Fet que
serà positiu en els països amb premsa controlada.
Els canals de transmissió de la informació també patiran canvis profunds. El televisor com a
tecnologia seguirà evolucionant incorporant cada vegada més realisme en l’input sensorial. Però
la televisió com a mitjà té els dies comptats, el televisor esdevindrà un aparell més connectat a
internet i els canals aniran perdent la posició de referència i el nom de marca i s’aniran dissolent
en la immensitat d’internet. Tot i així, hi haurà canals que seguiran essent una referència gràcies
a la qualitat o èxit dels continguts generats com ara sèries, programes d’investigació, realities, etc.
El mateix li pot passar al llibre i a l’edició. Encara que difícilment el llibre desapareixerà
totalment ja que seguirà tenint valor cultural, difícilment es podrà mantenir el tipus de producció i distribució actual dominat per les grans editorials. És més, no es pot descartar que a llarg
termini, el llibre com a tipus d’assaig llarg vagi caient en desús a mesura que noves tecnologies
permetin un processament més eficient o satisfactori de la mateixa informació. El futur de
l’edició és de rellevància per a Catalunya ja que Barcelona és la capital de l’edició en Castellà,
per tant cal que hi hagi una adaptació a aquestes nous escenaris.
Cultura Sinestèsica.
Composició de les dimensions
rellevants de la cultura del futur
en forma de mosaic.

Font: elaboració pròpia.
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La societat i la cultura catalanes del futur
Quina pot ser l’evolució concreta de la societat catalana davant aquests reptes? Cal tornar a
repassar un moment algunes de les reflexions esmentades en l’apartat “Perfil d’un jove actual”
per comprendre els següent apartat.
L’individu continua essent aquell animal social que definí Aristòtil i no només necessita una
societat on projectar-se mitjançant la convivència amb altres éssers humans, sinó que cal que
trobi un sentit a la convivència. Queda clar doncs, que tot projecte de persona resulta inacabat
si no té una dimensió social sòlidament arrelada en uns valors col·lectius que li donen sentit i
transcendeixen el propi subjecte. Potser per això, el mateix Lipovetsky (1984) diu que la nostra
societat, tot i la bulímia consumista i l’ostentació narcisista, no aconsegueix desempallegar-se
d’un malestar difús, on predomina el sentiment de buit existencial i d’absurditat de la vida,
l’isolament, l’angoixa i les pors i la incapacitat per sentir.
El problema del sentiment d’identitat no es, com generalment es creu un mer problema
filosòfic, o que afecta únicament a la tribu, al grup o a l’organització social. La necessitat d’experimentar un sentiment d’identitat neix de la condició mateixa de l’existència humana, de la
ment i el pensament i és font dels impulsos més intensos. Donat que no em sento ‘complet’
sense el sentiment de formar part de la comunitat de la qual formo part, em sento impulsat
a actuar per adquirir-lo. He de satisfer aquesta necessitat. Hi han varies formes d’aconseguir
aquest sentiment individual d’identitat. Heus ací l’anhel
d’identitat col·lectiva. I heus ací també tres hipòtesi que es
El problema del sentiment
veuran fortament influenciades pel procés actual de país i
d’identitat no és un mer
pels anys posteriors a l’escriptura d’aquest manuscrit.
problema filosòfic o
D’una banda hi ha la possibilitat d’emancipació de la
que afecta únicament
societat catalana vers l’espanyola que satisfaria l’anhel de
l’organització social
sentiment d’identitat col·lectiva, en aquest cas, sentiment
català. D’altra, hi ha la possibilitat de que es mantingui
l’estructura actual i per tant aquesta identitat continuï en un estat similar a l’actual. I finalment, creiem que també hi han dos possibilitats a tenir en compte. La identitat col·lectiva que
ara associem al territori català es pot veure alterada per un sentiment col·lectiu més ampli de
caire europeu. És a dir, que degut als megatendències descrites en el nostre estudi prospectiu,
el concepte d’identitat col·lectiva hagi evolucionat cap a un format molt més global i per tant
els sentiments individuals d’identitat de territoris més petits quedin més desdibuixats i perdin
força. O, al contrari, la cultura es segrega en clústers més petits de grups de gent que serveixen
per expressar aquesta identitat col·lectiva de forma molt més específica i personalitzada segons
l’individu.
És important també analitzar l’evolució que s’està produint en els trets i principis que caracteritzen la identitat nacional i col·lectiva. Històricament la identitat nacional s’ha associat a
aspectes ètnics, lingüístics, històrics o culturals. Tot i així, el catalanisme està passant d’aquests
valors tradicionals basats en la llengua i la cultura cap a uns valors més cívics basats en la voluntat de les persones de decidir i prosperar. És molt probable que en el futur aquesta tendència
s’accentuï i que incorpori principis que redundin en un major rendiment de la societat com poden ser l’excel·lència o la cultura de l’esforç. Més endavant retornarem a la qüestió del principis
cohesionadors de la identitat col·lectiva.
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Catalunya ha acollit en aquests últims anys una quantitat important de persones vingudes
d’altres llocs del món. En les properes dècades és possible que arribi més gent de fora per tant
en el futur serà un país multiètnic (si és que no ho ha estat sempre ja). Per tant des d’aquesta
vessant també pren sentit la necessitat de cohesionar la societat al voltant de principis cívics
i no ètnics.
Més enllà de l’aspecte identitari i de pertinença al grup, la cultura catalana, igual que la
resta del món, es veurà profundament afectada pels canvis culturals producte del progrés. A
la vegada la globalització també implicarà una progressiva homogeneïtzació de la cultura, amb
una especial incidència de la cultura anglosaxona. Tot i així, és important analitzar quin paper
pot jugar en el futur la cultura catalana en el sentit més tradicional del terme.
La cultura catalana viu actualment un moment relativament bo, tan de vitalitat interna com
de projecció externa. És probable que, tot i les tendències globalitzadores, Catalunya mantingui
les seves tradicions. Tot i així, el futur de la cultura catalana dependran en part del futur polític
de Catalunya que analitzarem més endavant.
Tenir una cultura real i viva tindrà un gran valor en el futur ja que serà considerat un signe
d’autenticitat i d’humanitat. Una cultura atractiva i amb arrels pot ser un factor important a
l’hora de fomentar el valor de la marca Catalunya i d’atraure ciutadans estrangers, ja sigui com
a turistes o com a residents permanents, fet que com hem dit serà crucial en el futur.
Tot i així, el major benefici d’una cultura viva seria per
als
propis
ciutadans de Catalunya. La cultura estimula de
Més enllà de l’aspecte
forma positiva els individus i els motiva per a participar
identitari i de pertinença al
en activitats col·lectives que, a més de reportar benestar
grup, la cultura catalana,
individual, redunden en una major cohesió de la societat.
igual que la resta del món,
És important destacar que el manteniment d’una cultura
es veurà profundament
viva només és possible a través de la implicació dels ciuafectada pels canvis
tadans,
sobretot dels joves.
culturals producte del
A
la
vegada que es manté viva la cultura tradicional
progrés
és de gran importància per a Catalunya esdevenir un pol
d’innovació cultural, que ofereixi experiències noves. Això
permetria fomentar el turisme, l’atracció de talent i la qualitat de vida de la població. Aquesta
innovació cultural anirà molt lligada a les possibilitats creixents que ens oferirà la tecnologia. La
situació de la gastronomia catalana és un exemple paradigmàtic d’aquesta combinació reeixida
de tradició i innovació. Aquest és el cas que analitzarem a continuació.
Creiem que la gastronomia contemporània és un dels exemples més significatius que engloba totes les dimensions esmentades anteriorment (impacte científic + valors postmaterialistes +
recerca d’experiències sensorials) i que forma part d’un dels pals de paller de la cultura catalana.
La cuina afecta les persones de manera profunda. L’acte de menjar involucra tots els sentits,
així com la ment. És un temple per a l’exploració i la percepció sensorial. Preparar i servir els
aliments, per tant, podria ser una de les vessants culturals més complexes i àmplies de les arts
escèniques.
Menjar és una experiència multisensorial, basada en el sabor i l’aroma, buscant contrastos
amb la textura i la temperatura, l’aparença visual i el so, com també les nostres memòries, la
nostàlgia i associacions. Des del moviment de la mà quan aixeca la cullera fins al pur gaudi
quan tenim el menjar dins la boca, depèn de la integració dels missatges dels nostres sentits.
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La gràcia, doncs, recau en explorar la potencialitat culinària d’aquests tipus de recerca. I
així ho han fet, i ho fan, grans pensadors disfressats de cuiners aquesta darrera dècada. Per
explorar el ple potencial expressiu del menjar i la cuina, es col·labora amb científics, des de químics d’aliments a experts en ciències cognitives, amb artesans i artistes, arquitectes, dissenyadors, enginyers industrials... És fascinant reflexionar sobre
l’evolució de la ciència gastronòmica, sotmesa al progrés
A la vegada que es manté
científic i tecnològic. Ja queda superada aquella por inicial
viva la cultura tradicional
als termes ‘gastronomia molecular’ per adonar-nos de la
és de gran importància per a
revolució que suposa tot aquest progrés per a les nostres
Catalunya esdevenir un pol
percepcions sensorials.
d’innovació cultural, que
Alguns d’aquests filòsofs de la cuina es justifiquen de
ofereixi experiències noves
forma innecessària dient que el coneixement de la ciència
culinària i l’ús de la tecnologia moderna les consideren
només com a eines, sense perseguir la innovació per si mateixa. Que utilitzen espessidors moderns, substituts de sucre, enzims, nitrogen líquid, tècniques de deshidratació i altres mitjans
no tradicionals, però que aquests no defineixen la seva cuina. La veritat és que la seva cuina
no canvia els principis d’obtenir ingredients de la millor qualitat i treure’n tot el potencial per
a fer un plat bo i saborós. Però la metamorfosi que han aconseguit s’ha convertit en un procés
molt més ambiciós i holístic. S’ha elevat a una esfera artística, i no de forma simple o merament
visual. No és només el plat resultant final, sinó tot el procés científic que hi ha darrera de cada
idea. El fet d’aconseguir que tot allò que es presenti al comensal sigui purament estètic, en la
més profunda i filosòfica significació de la paraula, és artísticament sensacional. Deu ser així,
segurament, perquè hi juguen moltes percepcions sensorials, i això ho magnifica.
Evidentment, Catalunya té un gran potencial en aquest sentit. És imprescindible mencio
nar el megaprojecte ‘El Bulli Foundation’ encapçalat per Ferran Adrià, Juli Soler i tot el seu
equip, on en primer lloc es salvaguardarà tot el llegat d’El Bulli: espai físic, infraestructura,
documentació i tot el que s’ha generat a nivell de coneixement. També s’hi duran a terme
diferents activitats, amb especial èmfasi en la creativitat, amb un equip que publicarà tot el
que es creï a través d’Internet. I en segon lloc es durà a terme el projecte ‘BulliPedia’, un arxiu
en el qual s’ordenarà el coneixement de la història de la cuina i que pretén ajudar a crear als
cuiners de tot el món. Encara menys imprescindible destacar el paper del millor restaurant
del món ‘El Celler de Can Roca’ dels germans Roca i tot l’impacte que suposa mantenir un
guardó de tals característiques al nostre territori. Finalment mencionar el rol més que significatiu de la Fundació Alícia, nom provinent d’Ali-mentació i cièn-Cia, que és un centre de
recerca dedicat a la innovació tecnològica en cuina, a la millora dels hàbits alimentaris i a la
valoració del patrimoni agroalimentari i gastronòmic. Un centre amb vocació social i obert a
tothom per promoure la bona alimentació.

5. L’organització política
Analitzarem a continuació la organització política i l’Estat del futur. Aquest també és el capítol
que fa de conclusió i que intenta donar respostes als reptes plantejats al llarg dels capítols anteriors. En primer lloc analitzarem els reptes i condicionants dels Estats futurs, seguidament
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analitzarem a grans trets la possible organització política d’occident. Fet aquest anàlisi general
analitzarem el possible futur polític de Catalunya.
L’Estat és el sistema formal que tenim els humans per organitzar-nos com a col·lectiu. Està
configurat per un conjunt de regles i poders que regulen la vida dels individus, a la vegada que
configuren institucions que gestionen els afers col·lectius. En el present els Estats occidentals
tenen una configuració comuna. L’Estat es divideix en tres poders o institucions (legislatiu, l’executiu i el judicial) fet que dóna estabilitat al sistema. L’Estat està fonamentat en la democràcia
representativa, és a dir que els ciutadans elegeixen els representants que després es dediquen a
legislar i executar les lleis i a gestionar els afers col·lectius.
El sistema filosòfic que es troba a la base dels estats occidentals i que els legitima és el
liberalisme. Els individus són lliures d’actuar com creguin convenient i tots els individus
són iguals davant la llei, pel simple fet de ser humans. Tot i així, hi ha certes limitacions a
aquesta llibertat regulades a través de lleis. Per exemple els individus no poden actuar de
manera que perjudiquin a altres sense el seu consentiment (és el mateix problema d’externalitats que hem vist en l’apartat d’economia). L’Estat (a través dels mecanismes democràtics)
és l’encarregat de regular la llibertat dels individus i de gestionar tot el sistema d’organització col·lectiva.
A continuació ens agradaria contrastar breument l’Estat i el mercat com els dos mecanismes principals d’organització actuals. Són dos mecanismes oposats; el mercat es basa en la
lliure interacció dels individus, fet que implica fenòmens
col·lectius que ningú controla; mentre que en l’Estat tots els
Ens trobem des de fa
canvis són producte del disseny i les decisions deliberades
dècades en una aferrissada
dels individus.
guerra d’idees entre
Tot i així, els fonaments bàsics que permeten el funl’Estat i el mercat que centra
cionament
del mercat són part de l’Estat. Aspectes com el
gran part del debat en les
dret
de
propietat,
la regulació de la competència o les lleis
ciències socials
mercantils en general. És a dir, que el mercat és un dels
millors exemples de “domesticació” d’un sistema autoorganitzat. La lliure interacció dels individus més l’establiment de certes regulacions permet el
desenvolupament d’un sistema molt potent a l’hora de generar rendiment.
Aquest últim aspecte també ens permet constatar un altre fet. El mercat, tot i la seva immensa capacitat d’innovació, és un sistema fix, en el sentit de que té una dinàmica autoorganitzada
concreta, i que és a través de l’Estat que s’intenta gestionar i dirigir la dinàmica. En canvi l’Estat,
tot i mostrar actualment un grau molt inferior d’innovació, no és fix ja que depèn del disseny
conscient per part dels individus. Disseny que permet per exemple la domesticació dels sistemes
d’organització com el mercat. Per tant l’Estat és en el fons l’única eina que tenim per a millorar
el sistema d’organització col·lectiu.
Ens trobem des de fa dècades en una aferrissada guerra d’idees entre l’Estat i el mercat
que centra gran part del debat en les ciències socials. Aquest conflicte parteix d’una visió divergent sobre el grau d’intervenció i regulació desitjable de l’Estat en el sistema. Tot i així, aquest
“conflicte” es magnifica degut a que Estat i mercat contenen els principals centres de poder de
la societat, poders que rivalitzen per influència. Això distorsiona el debat públic i fins i tot la
recerca en ciències socials, de manera que es potencien les idees que defensen o critiquen un
sistema enfront l’altre.
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Però la realitat és que, tot i les controvèrsies en part substanciades, els dos sistemes es necessiten mútuament. Per a un bon rendiment del mercat és necessari un Estat que no només
fixi unes regles del joc clares, sinó que també sigui capaç de potenciar el seu funcionament i
corregir-ne els defectes. A la vegada, per un bon rendiment de l’Estat és necessari un mercat que
pugui desenvolupar tot el seu potencial i pugui generar una major riquesa.
Per tant un dels factors més importants a l’hora de determinar l’èxit econòmic i social de les
societats del futur serà la capacitat de l’Estat per aconseguir un major rendiment del mercat. Les
pressions competitives aniran forçant les millores institucionals que vagin en aquesta direcció.
En les properes pàgines anirem veient com això pot tenir lloc.
L’Estat és en definitiva el sistema més important a l’hora de determinar el futur de les societats; ja que és el sistema que depèn del disseny deliberat dels humans. Actualment però el
funcionament de la majoria d’Estats occidentals presenta problemes importants, sobretot als
països del sud d’Europa com Espanya. A continuació mencionarem breument alguns d’aquests
problemes presents.
Un primer problema és el conflicte d’interessos en el sí de l’Estat. Hi ha una multitud
de grups d’interès (elits econòmiques, mitjans de comunicació, partits de polítics, sindicats,
patronals, lobbys, etc.) que usen el seu poder per obtenir
beneficis de l’Estat. Això no només perjudica la funció de
La rigidesa de l’Estat no
l’Estat a l’hora de treballar per l’interès general i generar
afecta només el sistema de
rendiment i prosperitat, sinó que també dificulta enormerepresentació sinó que tot
ment qualsevol canvi.
l’entramat institucional
De forma més general els Estats tenen problemes de
de l’estat està plantejat
rendiment ja que les seves pressions competitives sobre els
per a un món estàtic
individus que hi treballen són dèbils, a la vegada que els objectius que han de perseguir no estan gens clars. Per tant, a
falta de motivadors externs, els Estats depenen molt més de la motivació interna dels individus
per al seu bon funcionament, fet que difícilment es dóna de forma espontània.
En la falta de pressions competitives hi juga un paper important el mal funcionament de la
democràcia representativa. Per un costat el sistema és d’una rigidesa excessiva (votacions cada
quatre anys, avantatge dels partits establerts, etc.) fet que dificulta el control i la pressió sobre
els representants polítics. Per altre costat el debat públic i la implicació dels ciutadans acostuma
a ésser pobra.
La rigidesa de l’Estat no afecta només al sistema de representació, sinó que tot l’entramat
institucional de l’Estat està plantejat per a un món estàtic on els problemes a resoldre sempre
són els mateixos. Aquest tipus d’estructura és inadequada i fins i tot inviable en un sistema en
canvi constant on l’Estat inevitablement també ha d’innovar per adaptar-s’hi.
Els problemes de l’Estat requereixen d’un anàlisi profund que cal prendre’ns molt seriosament; aquí, però, ho hem tractat de forma breu per a mostrar simplement que la situació actual
és insostenible i tard o d’hora hi haurà canvis importants en el funcionament dels Estats.
Actualment una de les suposades solucions al problema de rendiment de l’Estat és que
aquest redueixi la intervenció en el sistema, deixant més marge a la interacció espontània (és
a dir, més marge per al mercat). Això, tot i que a curt termini pot ser positiu en els casos on
la intervenció de l’Estat sigui deficient, a llarg termini és també insostenible. Anteriorment
ja hem analitzat la probable accentuació en el futur dels problemes del lliure mercat, fet que
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requereix d’algun tipus d’intervenció. A continuació analitzarem precisament els condicionants
i reptes de l’Estat futur.
Condicionants i exigències futures sobre l’Estat
Un primer repte important és la gestió del progrés tecnològic futur. Anteriorment ja hem analitzant la creixent capacitat d’intervenir en el món i manipular la realitat, fins al punt de poder
manipular la pròpia humanitat tan a nivell genètic com neurològic. Això no només té uns riscos
elevadíssims sinó que la regulació d’aquestes tecnologies seria molt complexa.
Un segon repte important són les desigualtats creixents producte del mercat. Com hem dit
anteriorment, el principal problema de les desigualtats no serà simplement el d’una capacitat
econòmica desigual sinó el què es podrà obtenir amb aquesta capacitats. Les tecnologies més
potents només se les podran permetre els rics o molt rics fet que òbviament seria problemàtic
i fins i tot perillós.
Un tercer repte és el de la gestió de les expectatives. Tal com hem analitzat anteriorment,
les expectatives dels ciutadans i la societat en general sobre el progrés tecnològic poden produir
canvis profunds en la percepció del món i el comportament dels individus, fet que pot generar
inestabilitat en el sistema.
Un quart repte serà la dificultat de mantenir el control sobre el sistema. El futur implicarà
una creixent complexitat, creixent virtualitat i creixent globalització del sistema; fet que dificulta
rà (en realitat ja està passant) les tasques més bàsiques de l’Estat com ara fer complir la llei o
recaptar impostos. A la vegada el progrés cada vegada més ràpid dificultarà l’adaptació de l’Estat
a noves realitats.
Un cinquè repte serà la creixent competència entre Estats. En primer lloc una competència
fiscal per atraure inversions, empreses i contribuents rics que aportin recursos a l’estat. En segon
lloc una competència econòmica per obtenir èxit al mercat global, condició necessària per la
prosperitat local. En tercer lloc una competència demogràfica per atraure talent que contribueixi
tan al rendiment del sistema com a la contribució fiscal. Tal com hem explicat anteriorment, els
Estats amb piràmides de població invertides, com és el cas de Catalunya, hauran de ser especialment hàbils en la competència demogràfica per evitar que
el pes de la població depenent esfondri el sistema.
Hi haurà una gran pressió
Així doncs, hi haurà una gran pressió sobre els Estats
sobre els Estats per a
per
a
augmentar el seu rendiment, ja sigui per a ser compeaugmentar el seu rendiment,
titius
a nivell global o simplement per a sobreviure. A llarg
ja sigui per a ser competitius
termini
aquests condicionants són els que determinaran la
a nivell global o simplement
configuració
dels Estats.
per a sobreviure
Els problemes i condicionants descrits ens mostren que
els Estats actuals no estan preparats per afrontar el futur.
Per tant és d’esperar canvis importants. Aquests canvis no implicaran simplement noves lleis
o noves institucions, sinó que hauran de ser més profunds ja que la pròpia capacitat de l’Estat
per a adaptar-se als canvis ha de millorar de forma dràstica. A través de l’estructura actual és
gairebé impossible que l’Estat pugui assolir el grau d’adaptabilitat necessari.
En definitiva, és fonamental el progrés de l’Estat i més en general de l’organització social
per a poder fer front als reptes creixents del futur. La gestió del progrés exigeix una capacitat
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creixent d’organització col·lectiva. Si l’Estat no és capaç d’assolir aquestes millores, en el futur
es poden donar problemes greus d’inestabilitat o fins i tot de desintegració del sistema, agreujats per l’elevada capacitat tecnològica que podria esdevenir
molt perillosa sense un control.
Els problemes i
Fins ara hem analitzat els reptes i condicionants futurs
condicionants ens mostren
de l’Estat. A continuació analitzarem com les tres branques
que els Estats actuals
del progrés poden contribuir al canvi i la millora del renno estan preparats per
diment dels Estats.
afrontar el futur. Per
Progrés i Estat

tant és d’esperar canvis
importants

Progrés tecnològic
El progrés tecnològic tindrà un impacte profund en l’Estat i l’organització política del futur. Per
al funcionament de l’Estat, sobretot en les democràcies occidentals, la comunicació i transmissió
d’informació entre els diferents agents és d’una gran importància. D’aquesta forma, el progrés
tecnològic en aquest àmbit pot ser determinant.
Internet ja ha canviat d’una forma important la política. La manipulació i l’ocultació d’informació és molt més difícil en l’actualitat. A la vegada, Internet facilita el debat i l’autoorganització
dels individus, fet que dóna a les masses no només una major capacitat d’informar-se sinó també
de coordinar-se i actuar, com les recents revoltes en països de tot el món ens demostren. Tot i
així, el sistema polític gairebé no ha experimentat canvis degut al progrés tecnològic recent, això
segurament canviarà en el futur.
Un àmbit on el potencial de canvi és elevat és en el sistema democràtic. Internet permet
una participació molt més directa dels ciutadans en l’organització de l’Estat. Actualment ja hi
ha projectes a tot el món al voltant d’aquesta qüestió englobades dins el terme de democràcia
electrònica o digital (e-democracy). La tecnologia encara es troba en fase de desenvolupament ja
que cal assegurar qüestions com l’anonimat, la seguretat o la transparència. Tot i així, en pocs
anys és probable aquestes qüestions ja estiguin resoltes per exemple a través d’un sistema de
seguretat cognitiva tal com hem explicat en el capítol de Societat i Cultura.
La versió més trencadora de democràcia electrònica és la democràcia directa electrònica.
Són els ciutadans qui directament proposen i voten les lleis de l’Estat, substituint per tant tot el
poder legislatiu. Això es podria considerar inviable degut a que els individus haurien d’estar tot
el dia pendents de la votació de lleis. Però això es podria resoldre possibilitant la delegació del
vot electrònic a persones de confiança o a experts sobre el tema; fet que potenciaria enormement
l’organització de la societat civil.
La introducció de la democràcia electrònica no caldria que passés per un procés de refundació de l’estat. Sinó que el canvi es pot produir, i molt possiblement es produirà, des de dins
del sistema, amb partits polítics que resultarien ser plataformes de discussió i vot virtual, i amb
diputats que actuarien seguint els resultats de les votacions virtuals.
Tot i així, la democràcia digital té riscos, sobretot en el cas de que substitueixi totalment els
models tradicionals de representació, ja que és més fàcil de manipular. A la vegada la seva gran
flexibilitat li resta estabilitat.
En el futur és molt probable que les democràcies evolucionin cap aquesta direcció. Encara
que òbviament hi haurà fortes resistències, sobretot en els sistemes democràtics dominats per
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elits polítiques. Per tant, és probable que hi hagi un període de transició en que la democràcia
digital anirà guanyant funcionalitat dins un sistema de democràcia tradicional.
Les tecnologies de la informació no només tindran un impacte en la democràcia representativa; sinó que també permetran una relació molt més directa dels ciutadans amb el govern.
Estònia és un país pioner en aquest aspecte, on per exemple la majoria de tràmits es fan per via
electrònica ja que tots els ciutadans tenen signatura electrònica.
Encara que l’avenç tecnològic afavoreix l’autoorganització dels individus, també afavoreix la
capacitat creixent de manipulació, sobretot a llarg termini. No es pot descartar que en el futur en
els Estats autoritaris que puguin seguir existint es produeix un rentat literal de cervell, utilitzant
tecnologies com les descrites en l’apartat de cultura. A la vegada, tampoc és impensable que en
països amb democràcies febles s’utilitzin de forma subtil tecnologies i esquemes cada vegada
més elaborats per a manipular la opinió pública.
Progrés científic
El progrés científic, més concretament de les ciències socials, tindrà molt probablement un impacte importat en l’Estat del futur. Un millor coneixement del funcionament de l’organització
humana és fonamental per a poder dissenyar millores en el funcionament de l’Estat.
És més, tard o d’hora es potenciarà la investigació en ciències socials amb l’objectiu d’assolir
millores en el funcionament de l’Estat que repercuteixin en un augment del rendiment del sistema. Ja que una millor comprensió del sistema és crucial per a trobar i implementar innovacions
que permetin afrontar els reptes descrits anteriorment.
De fet, avui en dia ja hi ha un camp de coneixement que dedica tots els seus esforços a estudiar com els individus prenen decisions per tal de dissenyar polítiques públiques més acurades
al comportament real dels individus. La “Nudge Theory” o simplement “Nudge” és un concepte
en la ciència del comportament, la teoria política i l’economia que sosté que el reforç positiu i els
suggeriments indirectes per intentar aconseguir el compliment no forçós poden influir en les motivacions, incentius
És probable que hi hagi un
i la presa de decisions de grups i individus de forma igual,
període de transició en
si no més eficaç, que la instrucció directa, la legislació, o
que la democràcia digital
l’odre de compliment.
anirà guanyant
En altres paraules, aquesta recerca es basa en el disfuncionalitat dins un sistema
seny
del que s’anomenen arquitectures d’elecció. Aquestes,
de democràcia tradicional
tenen la responsabilitat d’organitzar el context en el qual
les persones prenen decisions. Una arquitectura d’elecció
presenta un arranjament o un entorn que ofereix a les persones la llibertat de triar, però tot i així,
“influeix” en el comportament de les persones amb l’objectiu de fer la seva vida més pròspera,
més saludable i millor.
Així doncs, aquests ‘nudges’ o ‘cops de colze’ en català, no són mandats, estan inclosos en
el que s’anomena paternalisme suau o paternalisme llibertari. Descriuen bàsicament com les
decisions es veuen influïdes segons la forma en que es presenten les opcions a escollir. Tracten
d’organitzar l’arquitectura d’elecció d’una determinada manera en que els individus poden ser
empesos en certa manera sense eliminar la seva llibertat d’elecció. Un exemple molt simple,
seria el de posar als aliments sans (tipus fruita) en una cafeteria de l’escola a nivell dels ulls,
mentre es posaria el menjar escombraria (tipus pastisseria industrial), menys saludable, en els
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llocs més difícils d’assolir. A les persones no se’ls impedeix menjar el que vulguin, però l’organització de les eleccions d’aliments d’aquesta manera té l’efecte de disminuir el consum de
menjar escombraria i augmenta del consum d’aliments més sans.
Algú es pot preguntar: Per a què necessitem aquests ‘nudges’? Aquest camp de recerca prové
fonamentalment de la idea que els individus tenim una racionalitat limitada i que tenim certs
biaixos a l’hora de prendre algunes decisions. Per tant, la idea de rerefons és la d’ajudar-nos en
les decisions que són difícils i poc freqüents, aquelles en que per exemple no rebem retroalimentació immediata, en les que tenim problemes per traduir aspectes de la situació en termes
que es puguin entendre fàcilment, decisions plenes d’opcions a escollir, que tenen beneficis o
costos a llarg termini, aquelles que tenim poca informació o falta de precisió sobre els possibles
resultats de la nostra elecció, entre altres.
L’aplicabilitat d’aquesta recerca recorre tot tipus d’àmbits, des del disseny de polítiques sanitàries i mèdiques fins a plans de pensions, o temes mediambientals. Governs com el dels Estats
Units o el del Regne Unit ja han incorporat grups de treball d’aquest tipus dins els seus gabinets.
En definitiva l’aportació del coneixement serà cada vegada més determinant. És més la
producció de coneixement per a innovar de forma constant en el sistema d’organització serà la
base de l’èxit dels països punters.
Progrés social
Després d’haver analitzat els efectes del progrés tan tecnològic com científic en el futur de l’Estat
i l’organització política analitzarem ara els efectes que pot tenir el progrés social. En general,
la millora en àmbits del sistema com l’educació o la recerca en ciències socials ja tendiran a
produir progrés social.
Tot i així, el progrés social és la vessant més feble del progrés i per tant aquest dependrà en
gran part de la capacitat dels ciutadans per avançar cap a una millor organització col·lectiva i la
capacitat de l’Estat per a fomentar el progrés social; que és precisament el que estem analitzant
en aquest capítol. És important destacar que el progrés social és fonamental per a que l’Estat
sigui capaç de fer front als reptes descrits anteriorment.
Fins ara hem argumentat d’una forma general que hi haurà progrés social producte de la
pressió creixent per augmentar el rendiment del sistema. Aquesta pressió prové per un costat de
la necessitat de donar resposta als reptes i problemes futurs;
per l’altre costat prové de la competència creixent entre les
La producció de coneixement
diferents entitats polítiques i econòmiques.
per innovar de forma
Ens agradaria doncs aprofundir una mica més en els
constant en el sistema
interessos que poden tenir els diferents agents de la sod’organització serà la base
cietat per a augmentar el rendiment. En primer lloc els
de l’èxit dels països punters
ciutadans pressionaran (principalment a través del sistema
democràtic) per a que hi hagi un augment de rendiment
que redundi en una millora del seu benestar i de les seves oportunitats vitals. La seva habilitat
per a autoorganitzar-se, per detectar les polítiques adequades i per forçar canvis en el sistema
serà clau a l’hora d’efectuar aquest augment de rendiment.
En segon lloc, tenim les elits o ciutadans ben posicionats que ja gaudeixen d’una bona situació. Històricament les elits han tendit a assegurar-se el control del sistema per a mantenir
els seus privilegis sense preocupar-se gaire pel rendiment. Tot i així, la importància creixent
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del rendiment per a seguir essent competitives ha provocat l’establiment de sistemes en que
privilegis i rendiment es troben en un fràgil equilibri. El model d’organització anglosaxó és un
exemple paradigmàtic d’aquesta aposta.
La creixent competència a nivell global i l’acceleració del progrés impliquen que les elits cada
vegada estaran més interessades en la innovació i el rendiment del sistema i no tant en el seu
control. Tot i així, la seva aposta per innovar en el sistema serà prudent i condicionada a seguir
gaudint de la posició privilegiada.
Creences i posicions ideològiques dominants
A continuació analitzarem com poden evolucionar en el futur les creences i posicions ideològiques dominants en la societat, ja que això acaba essent un factor de gran importància a l’hora
de determinar el sistema d’organització política.
Destaquem dues vessants: en primer lloc, en el futur és molt possible que hi hagi canvis
importants en la concepció que tenim de la societat, a causa tan dels canvis en el sistema com
del coneixement cada vegada més acurat que tindrem d’aquest. A la vegada, és també probable
(i sobretot desitjable) que hi hagi una progressiva superació dels posicionaments ideològics cap
a posicionaments més pragmàtics, més dependents del coneixement existent, més proclius a
ser revisats i actualitzats enfront l’evidència.
És impossible saber quina serà la concepció dominant sobre el sistema d’organització en el
futur. Tot i així, sí que ens agradaria reflexionar sobre alguns dels aspectes presents que és probable que canviïn en el futur. Més concretament analitzarem
breument el paradigma liberal present i com pot canviar
És molt possible que hi hagi
en el futur. Tal i com hem descrit en l’apartat de Perfil d’un
canvis importants en la
jove actual, la nostra generació es sol identificar amb un
concepció que tenim de la
tarannà liberal. No és d’estranyar, ja que això s’engloba dins
societat, a causa tan dels
el procés d’individualització viscut per les societats occidencanvis en el sistema com del
tals avançades (Beck i Beck-Gernsheim, 2003). Com hem
coneixement cada vegada més
comentat en capítols anteriors, aquest procés accelera la
acurat que en tindrem
desvinculació de l’individu de les institucions socials tradicionals i dels lligams col·lectius per centrar-se en ell mateix
i en la seva realització personal i es deslegitima el deure moral imposat externament. En relació
al que hem dit anteriorment, aquesta llibertat en nosaltres, els joves, és reflecteix en una actitud
més tolerant vers els diferents formats de família, les ruptures matrimonials, l’avortament, la
diferència de pensament polític, la diversitat ètnica, religiosa i cultural, etc.
Però aquí ens interessa especialment la vessant política d’aquesta actitud que es reflecteix
amb una major ànsia de llibertat projectada vers nosaltres mateixos. Es diu, doncs, que som
una joventut que vol viure en plena llibertat, sense lligams, sense compromisos i sense gaires
normes a acatar. Parlem doncs, d’una radicalitat democràtica. D’alguna manera, l’adscripció a
ítems similars ens fa pensar que, efectivament, el jovent català d’avui valora especialment el fet
de no tenir cap mena de restricció en el procés de presa de decisions, en les relacions socials i
en les actuacions quotidianes (Mellén i Sáez, 2007).
Tot i així, el liberalisme, és poc probable que segueixi en la seva forma actual. Això és un
aspecte de gran transcendència ja que, tal com hem explicat anteriorment, el liberalisme és la
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base del nostre sistema, és l’aspecte que el legitima. Hi ha diverses raons per aquest fet que es
poden dividir en dos grups. Les raons conceptuals i les pragmàtiques.
El primer grup, el de les raons conceptuals, comporta que els fonaments en que es basa el
liberalisme resulten ser inexactes o fins i tot falsos. En primer lloc, tal com em vist en l’apartat
sobre societat i cultura, la capacitat d’intervenir de forma creixent en els inputs sensorials dels
individus i fins i tot en la seva identitat posarà en qüestió els principis d’autonomia, intencio
nalitat i lliure albir. En segon lloc el progrés en les ciències socials, i més concretament la
fonamentació d’aquestes en les ciències naturals, anirà mostrant de forma cada vegada més
evident que la concepció liberal dels humans és en part falsa. L’ésser humà és un sistema físic
com qualsevol altre, i els seus pensaments i accions són producte de les dinàmiques d’aquest
sistema físic, “causades” en última instància per fets externs.
Aquestes incorreccions ja són conegudes, i s’aniran fent més evidents en el futur, però actual
ment s’intenten esquivar ja que impliquen el qüestionament tan de la comprensió tradicional de
la humanitat com del paper que juga com a fonament del
nostre sistema d’organització. Tot i així, el reconeixement
El progrés tecnològic
d’aquests problemes en els fonaments no té perquè tenir
jugarà un paper important
conseqüències negatives, simplement es produirà una aca l’hora de facilitar i
tualització de la concepció del sistema i es modificaran els
potenciar el debat públic
principis legitimadors.
(i l’autoorganització dels
Un dels àmbits on l’esfondrament del principi d’autoindividus en general)
nomia individual pot ser més problemàtic és en el sistema
judicial. El sistema judicial basa les seves condemnes en el
fet que el culpable era lliure i conscient de realitzar el delicte. Actualment els advocats defensors
ja recorren a la psicologia i fins i tot a la neurociència per a demostrar que l’acusat no és l’agent
responsable. Per exemple es pot argumentar que l’acusat té certa psicopatia o que cert element
físic en el cervell, com un tumor, va alterar el seu comportament. Òbviament els avenços futurs
en neurociència permetran aprofundir en aquest tipus d’arguments fet que anirà erosionant el
sistema judicial si no es reformen els principis en que es basa.
Passem ara al segon grup de raons, el de les pragmàtiques, que impliquen que el liberalisme
actual, que tants avenços ha permès en el passat, serà cada vegada menys efectiu a l’hora de
produir rendiment, a la vegada que tard o d’hora s’aplicaran sistemes més hàbils en produir-lo.
Per tant l’evidència real probablement també anirà erosionant els principis liberals.
Al llarg de la prospectiva hem anat descrivint aquests problemes de rendiment. En l’apartat
sobre economia hem analitzat la probable accentuació futura dels problemes del lliure mercat.
En l’apartat de cultura també hem analitzat els problemes que pot produir el progrés tecnològic
en la vida dels individus. Mentre que en aquest apartat hem vist com els problemes es poden
accentuar degut a les capacitats limitades del sistema polític present.
Tal com hem argumentat anteriorment, aquests problemes difícilment es poden resoldre
a través de la intervenció “clàssica”. És a dir, la reducció de les llibertats per evitar escenaris indesitjables, ja que la complexitat creixent i el canvi constant tornen inviable aquest mecanisme.
Per tant inevitablement cal trobar noves formes d’afrontar aquests problemes.
En el fons aquest és un problema de progrés social. El progrés social implica que tard o
d’hora s’innovarà en tots els aspectes de l’organització social. El rendiment i les possibilitats
que ens ofereix el sistema liberal present estan limitades per la interacció espontània dels indi-
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vidus. El liberalisme s’ha mostrar superior als sistemes simplement jeràrquics; però és inferior
als sistemes capaços de manejar i potenciar la autoorganització de manera efectiva; que tard o
d’hora entraran en escena.
Que el liberalisme present esdevingui tard o d’hora obsolet no vol dir que hi hagi d’haver cap
trencament o que el sistema hagi de canviar de forma radical. Sinó que l’escenari més probable
és el d’una evolució progressiva cap a sistemes que siguin més hàbils a l’hora de produir rendiment. A continuació analitzarem en quina direcció pot anar el sistema més enllà del liberalisme,
tenint en compte a la vegada els condicionants futurs mencionats anteriorment.
El futur de l’organització política
És important clarificar que aquí farem només una aproximació general a la qüestió i que l’evolució particular de cada Estat depèn de molts factors (històrics, culturals, sociològics) que difícilment es poden anticipar. A la vegada l’aplicació de canvis pot mostrar molta variabilitat i
matisos entre ells. Tot i així, hi haurà certs aspectes bàsics que tendiran a complir-se en gran
part dels Estats, producte de les pressions competitives i dels interessos dels diferents actors.
Per començar cal recuperar el que hem afirmat al principi quan analitzàvem el progrés
social: El progrés social verdaderament potent es produirà quan es passi del progrés espontani
al progrés conscient i deliberatiu. Per tant el que marcarà un punt d’inflexió en el rendiment
futur de les societats serà quan aquestes dediquin recursos i esforços a millorar el disseny i el rendiment del seu
El que marcarà el punt
propi sistema d’organització. En conseqüència, com més
d’inflexió en el rendiment
aviat certa societat plantegi el sistema en aquests termes
futur de les societats serà
d’innovació permanent més possibilitats tindrà d’esdevenir
quan aquestes dediquin
puntera i afrontar els reptes futurs.
recursos i esforços a
Hi ha certs requisits i condicionants que els Estats i
millorar el disseny i el
els
sistemes
polítics tendiran a complir en el futur (degut
rendiment del seu propi
a
la
pressió
competitiva).
Un primer requisit és òbviament
sistema d’organització
el de la innovació. Tard o d’hora s’innovarà en el sistema
d’organització, i aquesta innovació s’accelerarà en el temps.
Anteriorment ja hem mencionat els ingredients bàsics per una bona innovació: Tenir un coneixement cada vegada més profund i precís sobre el sistema en qüestió (això és tasca de les ciències socials); tenir mecanismes per a dissenyar i dur a la pràctica millores en el sistema; i tenir
mecanismes de prova-i-error que permetin avaluar empíricament el rendiment dels diferents
canvis ja implementats. En general el desenvolupament de la meta-innovació serà crucial per
al rendiment del sistema d’organització, com passa en qualsevol sistema basat en la innovació.
Per tant tots aquests elements s’aniran desenvolupant i perfeccionant en els sistemes futurs.
Aquest requisit d’innovació molt difícilment pot passar per la regulació i planificació dels diferents aspectes de la societat, que com hem vist és una forma d’organització molt poc efectiva, sinó
que passarà per l’establiment, gestió i potenciació de sistemes d’autoorganització (com el mercat).
La innovació també implica que el sistema hagi de ser obert, en el sentit que permeti i fins i tot
fomenti el qüestionament del propi sistema; que faciliti l’aparició de noves idees i estructures.
Un segon requisit, en part contraposat al primer, és el de la sostenibilitat. L’estructura bàsica
del sistema no pot canviar de forma arbitrària ja que degeneraria; el canvi ha de ser producte de
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la pròpia dinàmica del sistema. Per a que això es compleixi és necessari el manteniment dels
objectius comuns i el rendiment col·lectiu. Més concretament que els interessos particulars no
puguin o no tinguin incentius de canviar les estructures bàsiques del sistema en favor dels seus
interessos en perjudici del rendiment col·lectiu. Això implica que hi ha d’haver mecanismes de
contrapoders efectius, similars a la divisió de poders actual discutida anteriorment.
Aquest requisit també fa referència al fet que el sistema ha de tenir fortalesa i cohesió interna. És a dir, que els ciutadans han de donar suport i confiar en el sistema establert. A la vegada
no hi ha d’haver conflictes greus entre grups de ciutadans que puguin posar en risc l’estabilitat
del sistema.
Un tercer requisit és que els individus han de contribuir al rendiment col·lectiu. Aquesta
contribució passarà en gran part per tasques cognitives d’alt valor afegit, tal com hem analitzat
anteriorment. Que els individus siguin necessaris i sobretot que siguin necessaris amb altes
habilitats cognitives és de gran importància per a poder tenir confiança en el futur, en breu
analitzarem aquest punt.
“Actualització” del liberalisme
Aquests condicionants, a més d’altres elements analitzats al llarg de l’estudi, ens serviran per a
postular una hipòtesis sobre com pot evolucionar el sistema d’organització present. L’hem anomenat una “actualització” del liberalisme ja que tot i variar alguns dels postulats fonamentals
del liberalisme, es tracta en el fons d’un aprofundiment en aquest.
L’element principal d’aquesta actualització és el canvi en el concepte de llibertat. L’individu
no és lliure degut a que té autonomia per a decidir, el que també es coneix com a lliure albir,
sinó que és lliure gràcies al coneixement que té del seu entorn. És el coneixement que té sobre
el món, la capacitat de fer un processament elaborat de la informació sensorial, el que li dóna
llibertat. Amb el terme coneixement no ens referim només amb els conceptes que ens poden
ensenyar els llibres de text, sinó que es tracta de tots els mecanismes que té el cervell per a donar
sentit a l’entorn; és a dir tota la nostra experiència subjectiva.
Aquesta comprensió de la llibertat permetria superar els problemes del liberalisme present.
En primer lloc la llibertat basada amb el coneixement és en principi consistent amb la descripció
del món provinent de la ciència (i a mesura que avanci el coneixement cal anar actualitzant-la). En
segon lloc aquesta versió permet no només una justificació dels diferents elements del sistema,
sinó que a la vegada possibilita un augment del rendiment del sistema. A continuació anirem
analitzant aquests punts.
L’actualització del liberalisme permetria actualitzar la responsabilitat individual. Aquesta ja
no dependria d’un individu suposadament autònom i lliure, sinó que seria producte del coneixement que l’individu té sobre el món. La responsabilitat
individual no seria un principi abstracte, sinó que es podria
La llibertat com a
relacionar amb l’estat del cervell i el grau de consciència i
coneixement enllaça amb la
coneixement de l’individu (Fleming, 2012).
potenciació de l’individu a
La llibertat com a coneixement enllaça amb un segon
través de l’educació
element, la potenciació de l’individu a través de l’educació. Anteriorment ja hem analitzat la possible evolució del
sistema educatiu, aquesta evolució enllaça amb la potenciació de l’individu. Tal com hem vist
anteriorment, l’educació, en comptes de dedicar-se a transmetre informació a un individu autò-
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nom, es dedicarà a potenciar les capacitats del propi individu. Dotarà a l’individu d’eines que li
permetran treure molt més profit de la seva vida.
En relació a la potenciació de l’individu hi ha el potencial d’autoorganització dels individus.
És a dir, uns individus més ben preparats també seran més capaços de relacionar-se i organitzar-se per a dur a terme tasques col·lectives. L’autoorganització dels individus serà un element
clau en el futur ja que és crucial per al progrés social i per a un major rendiment del sistema.
L’actualització del liberalisme també significaria la fi del relativisme cultural. El liberalisme
actual està basat en la idea que tot està permès mentre ho permeti la llei i que la cultura i els
principis morals són una qüestió personal de cada individu. Això inevitablement canviarà. La
pròpia societat, a través dels mecanismes de decisió col·lectiva, marcarà certs principis generals
a potenciar, per exemple a través del sistema educatiu. Aquest pot ser el cas de la cultura de
l’esforç, l’empatia i consideració vers els altres, la responsabilitat individual, o la persecució de
l’excel·lència i la qualitat. Aquest principis aniran dirigits a augmentar el rendiment del sistema
però segurament també a augmentar el benestar i la qualitat de l’experiència dels individus.
Un principi que tindrà una importància crucial és el respecte i l’estima per l’entorn. Per
entorn hem refereixo a l’accepció més general del terme, tot el món que ens envolta. Actualment
la concepció dominant de l’entorn és d’un lloc on l’individu n’extreu tot el rendiment que pot
sense considerar les conseqüències sobre aquest (o només considerant certs elements concrets
com familiars o persones estimades); aquesta mentalitat acaba essent perjudicial per al rendiment col·lectiu per tant tendirà a canviar en el futur.
És important destacar que aquests canvis no significarien un augment dels aspectes coercitius sobre l’individu, sinó tot el contrari. Permetrien el desenvolupament d’individus molt més
madurs, preparats i capacitats; per tant més lliures. A la vegada, en molts casos el sistema en
comptes de regular-se a través de lleis coercitives, ho faria
a través de la capacitat i pressa de decisions interna de cada
Per democràcia deliberativa
individu; mecanisme molt més efectiu i eficient.
entenem un sistema polític
Tot i així, l’actualització del liberalisme ens segueix
on les lleis i les decisions
plantejant
el problema de la presa de decisions a nivell de
són producte d’un
sistema, ja que toca aspectes molt més delicats i per tant en
debat constructiu entre
principi hi ha major risc de manipulació i de degeneració
els ciutadans i els diferents
cap a escenaris distòpics. A continuació analitzarem com
agents de la societat
pot evolució del sistema d’organització política.
Democràcia deliberativa
Paral·lel al procés d’actualització del liberalisme es produirà probablement l’establiment d’una
democràcia deliberativa. Per democràcia deliberativa entenem un sistema polític que no només
és una democràcia (ja sigui directa o representativa) sinó que les lleis i les decisions a nivell
polític són producte d’un debat constructiu i obert entre els ciutadans i els diferents agents de
la societat.
A primera vista pot semblar un ideal bonic però lluny de la realitat. En les properes pàgines
però anirem veient que la democràcia deliberativa no només és possible, sinó que hi ha altes
probabilitats de que sigui el sistema dominant d’aquí a 30 anys; ja que la democràcia deliberativa
és possiblement el sistema que millor compleix els requisits exposats anteriorment i que per
tant pot oferir un major rendiment.
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Per a l’establiment d’una democràcia deliberativa potent hi ha certs requisits que cal complir;
qüestions descrites anteriorment com l’aprofundiment en les tecnologies de la informació, la
millora en el coneixement del sistema o els canvis en el sistema educatiu hi jugaran un paper
molt important. A continuació ho analitzarem amb més profunditat.
L’element més important per al bon funcionament d’una democràcia deliberativa són les
capacitats dels ciutadans, que com hem vist seran progressivament potenciades pel sistema
educatiu. Capacitats com la responsabilitat, el pensament crític, l’empatia o el reconeixement
dels errors propis són d’especial importància ja que faciliten l’autoorganització dels individus
i el bon debat.
Aquestes diferents capacitats, juntament amb certes actituds i motivacions com una major
implicació en l’esdevenir col·lectiu, seran molt possiblement potenciades a nivell de sistema
dins els principis “morals” o culturals, que tal com hem mencionat anteriorment és possible
que s’estableixin com a guia de la societat.
A la vegada el propi procés de diàleg i debat ja potenciarà aquestes habilitats ja que els individus les posaran tot sovint en pràctica. Per tant la mateixa dinàmica de la democràcia deliberativa
ja potencia les habilitats necessàries per al seu bon funcionament.
El progrés tecnològic jugarà un paper important a l’hora de facilitar i potenciar el debat públic
(i l’autoorganització dels individus en general), en aquests últims anys Internet ja ha permès
avenços importants. El progrés tecnològic però no és un element que pugui causar aquest canvi, és un simple facilitador i potenciador. En el futur és possible que la democràcia deliberativa
es combini amb la democràcia electrònica que hem analitzat anteriorment; fet que permetria
assolir un sistema molt potent i dinàmic.
Un altre ingredient fonamental per a una democràcia deliberativa és el coneixement. El
coneixement juga un paper clau en la producció de les diferents idees o polítiques. Però sobretot el coneixement és l’element que està a la base de totes
les argumentacions i que permet avançar en els debats.
Tenir fonts de coneixement
En definitiva és l’element que permet dirimir quina idea o
punter i fiable és crucial per
política és més encertada.
al bon funcionament d’une
Per tant, tenir fonts de coneixement punter i fiable és
democràcia deliberativa
crucial per al bon funcionament d’una democràcia deliberativa. Així doncs, en aquest procés hi tindrien una posició destacada les organitzacions encarregades de generar coneixement i avaluar les diferents
mesures en debat. Això implica les universitats, que jugarien un paper important tan a nivell
d’institució com a nivell individual dels membres que la conformen. La democràcia deliberativa
pot ser un element afegit de pressió per augmentar els recursos i l’efectivitat de la recerca que
anteriorment hem analitzat.
A la vegada, els valors que fomenta la democràcia deliberativa, el diàleg constructiu basat
en l’evidència, són també a la base d’un bon funcionament de l’acadèmia i de la generació de
coneixement. És d’esperar que l’establiment d’una democràcia deliberativa redundi d’una forma
positiva en el rendiment de la investigació acadèmica, sobretot a llarg termini.
És probable que a més de les universitats es creïn noves institucions (tan públiques com privades) molt més enfocades en la qüestió del debat públic i que tinguin com a objectiu potenciar
el flux d’informació, el debat de qualitat i rigor, el coneixement sobre el sistema i la generació
de noves propostes.
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La constitució d’una democràcia deliberativa no passa per l’establiment de certes normes
o d’un canvi de sistema en cert moment donat; sinó que és un canvi progressiu en que, com
podem veure, hi entren en joc molts factors que es retroalimenten entre ells. Més concretament,
no és producte d’un conjunt de regles sinó que és producte de la capacitat dels individus per
autoorganitzar-se.
A la vegada, no comporta que tothom sigui expert de tot o hagi de participar en tots els
debats, sinó que va lligada a l’existència d’una xarxa d’experts de confiança, referents d’opinió,
institucions encarregades de produir coneixement per al
debat, etc. És a dir, seria un debat autoorganitzat; en que
La constitució d’una
els ciutadans confiarien en l’opinió d’experts o persones de
democràcia deliberativa seria
confiança en els temes que no dominin.
un debat autoorganitzat en
En relació a aquest punt hi ha un aspecte important a
que els ciutadans confiarien
abordar; quina seria la motivació dels individus per a seguir
en l’opinió d’experts o
mínimament el debat públic? I quina seria la motivació
persones de confiança en
per a que alguns individus fins i tot participin de forma
temes que no dominen
desinteressada en el debat constructiu? Anteriorment ja
hem argumentat que degut a l’acceleració del progrés els
individus cada vegada necessitaran tenir un major coneixement del sistema per a poder seguir
el ritme del progrés. A la vegada la democràcia deliberativa no és un debat formal allunyat de la
realitat dels individus, sinó que els temes de deliberació i els experts que lideraran els diversos
debats formaran part de la vida quotidiana dels individus, com ara passa (encara que d’una
forma disfuncional) amb la política.
Els individus podran participaran en el debat públic de temes del seu interès. La motivació
per a participar i dedicar hores a debatre pot ser diversa. Un simple desig altruista, el desig
d’obtenir reconeixement, la voluntat de fer contribucions importants o la voluntat de guanyar
més experiència i coneixement al voltant d’un tema. És important destacar que el bon funcionament de la democràcia deliberativa ja incentivarà els individus a participar i contribuir en el
debat públic.
Alguns d’aquests individus seran experts en el tema en discussió, per tant tindran de forma
natural (degut al seu major coneixement) un pes específic en la discussió. Aquests experts poden
tenir qualsevol tipus de provinença; ser professionals del tema en discussió, investigadors, aficio
nats, etc. En alguns casos alguns dels experts seran “famosos” degut a contribucions passades
o degut a que ocupin posicions destacades dins la societat. Aquests també seran els experts
que molts ciutadans prendran com a referència a l’hora de determinar les seves posicions. A la
vegada algunes d’aquestes persones poden ser remunerades per participar en el debat ja sigui
per l’Estat o per altres organitzacions.
En definitiva hi haurà múltiples fonts de motivació per a participar del debat públic. La més
destacable és la provinent de la pròpia importància del debat públic. Fer-hi contribucions, sobretot
de pes, serà una gesta a remarcar i pot servir tan per assolir prestigi social com per a obtenir un
millor posicionament a nivell professional. No és d’estranyar que fins i tot s’hagi d’establir certs
mecanismes per a organitzar els debats i evitar-hi l’excés d’informació. Encara que les habilitats
dels individus a l’hora de debatre ja mitigaran aquest problema.
Un altre aspecte important a analitzar és què motivarà els individus a apostar pel bé comú.
En primer lloc cal destacar que les raons darrere la participació en el debat no tenen perquè ser
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la consecució del bé comú. Es pot estar defensant de forma legitima interessos particulars. El
que sí que serà obligat és l’ús del coneixement i de raons ben sustentades en l’argumentació.
Si una persona o grups de persones intentessin manipular el debat serien detectades pels seus
conciutadans i perdrien la reputació que poguessin tenir. La reputació i la seva gestió és un dels
elements bàsics per al bon funcionament de la democràcia deliberativa.
La motivació per a defensar el bé comú pot provenir del prestigi i reconeixement social
(reputació), o del simple plaer moral i de satisfacció amb un mateix. Aquest tipus de motivadors
estan alineats amb els valors postmaterialistes que caracteritzàvem en l’estudi dels individus
de la nostra generació. Per tant és d’esperar que aquests motivadors siguin efectius a l’hora
d’apel·lar als individus futurs.
Actualment el principal problema del debat públic és que rarament els ciutadans (i encara
menys els polítics o els creadors d’opinió) ho consideren una activitat d’intercanvi de perspectives, i d’actualització i refinament de les respectives creences. Sinó que es considera com una
via d’intentar convèncer per tots els mitjans possibles de que la posició pròpia és la correcta i
les alternatives són incorrectes, sense que importi gaire si la posició pròpia és encertada o no.
Aquesta disfunció és d’esperar quan el debat es centra en defensar interessos ocults o
la persona no té les capacitats necessàries; però en una democràcia deliberativa actituds
d’aquest tipus tindrien un curt recorregut, ja que, tal com hem dit, una persona que actués d’aquesta forma seria ràpidament detectada i la seva reputació com a creadora d’opinió
cauria en picat.
Hem descrit de forma breu alguns dels aspectes que possibilitarien el funcionament d’una
democràcia deliberativa. És important destacar però que el procés d’establiment i posada en
marxa d’una democràcia deliberativa ja implicarà la progressiva detecció dels possibles reptes i
problemes i com solucionar-los. En aquest sentit la democràcia deliberativa és un sistema que
pot corregir la seva pròpia estructura i millorar de forma endògena el seu rendiment. Aquest
és un aspecte clau que analitzarem més endavant.
A continuació analitzarem perquè la democràcia deliberativa pot oferir un alt rendiment,
que recordem és el fet que la converteix en un sistema amb altes probabilitats de ser adoptat en
el futur. Un factor clau és el coneixement. La democràcia
deliberativa comporta la transmissió de coneixement i ideLa democràcia deliberativa
es ben fonamentades entre individus. Això també inclou
comporta la transmissió
detectar i transmetre el que és rellevant, és a dir, que els asde coneixement i idees
pectes de més importància o transcendència siguin els que
fonamentades entre individus
tinguin més impacte. Tot això possibilita que els individus
assoleixin una comprensió molt més acurada de l’entorn i
del funcionament de la societat. Això inclou aspectes com els reptes o problemes existents, els
possibles objectius a perseguir a nivell de societat o els fonaments del sistema.
A la vegada la democràcia deliberativa potencia capacitats dels individus com el pensament
crític o la capacitat de relacionar-se i autoorganitzar-se. És precisament aquesta última habilitat
que és crucial no només per a la democràcia deliberativa sinó per a la innovació i bon funcionament del sistema en general.
El procés de debat públic també té beneficis importants a nivell col·lectiu. El debat permet
assolir propostes i consensos molt elaborats. Es pot considerar que existeix tot un coneixement
distribuït entre els individus que es mobilitza per a produir noves propostes i prendre decisions.
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La potencia d’aquest mecanisme és difícilment igualable ja que permet mobilitzar gran part dels
recursos cognitius de la societat per a abordar els problemes i millores del sistema.
L’aspecte del coneixement està estretament relacionat amb el fet que la democràcia deliberativa és un sistema que permet complir amb gran solvència amb els requisits mencionats
anteriorment: Sostenibilitat i innovació; que no són res més que el compliment dels principis
de canvi i estabilitat mencionats al principi de l’estudi.
La democràcia deliberativa proporciona una gran fortalesa al sistema. El debat és producte
d’una gran multitud d’individus interaccionant fet que dificulta enormement poder-lo manipular. A la vegada, qualsevol intent de manipulació seria ràpidament detectat i les persones o
institucions darrere d’aquest intent perdrien la seva credibilitat. Per tant, la seva configuració
gairebé impossibilita que interessos particulars puguin influir de forma arbitrària en la decisió
col·lectiva.
Hi ha un altre element de gran importància per a l’estabilitat que actualment està molt en
boga, es tracta de la transparència. La transparència serà cada vegada més important en el futur
per a poder contrarestar les capacitats d’intervenció creixent de tots els agents de la societat. En
aquest sentit la democràcia deliberativa seria totalment transparent ja que tota la informació
seria utilitzada en el debat públic. L’existència d’aspectes no transparents (com poden ser investigacions policials o temes de seguretat nacional) seria una decisió del propi procés deliberatiu
i com a mínim els límits de la no-transparència serien totalment transparents.
La innovació seria també un dels elements més destacats del sistema, ja que el debat té
precisament l’objectiu d’explorar noves idees o de dissenyar i implementar nous mecanismes
d’organització. L’intercanvi d’idees entre persones és un element fonamental per una innovació
potent i efectiva (Johnson, 2010).
Més concretament el debat públic permet establir un procés de resolució de problemes a
gran escala en que progressivament es detecten i defineixen nous problemes, es generen noves
solucions i es refinen i perfeccionen solucions ja implementades. Aquest procés permet incorporar dins el debat totes les qüestions, reptes o problemes que poden anar sorgint fet que li dóna
una potencia immensa ja que tot fet extern que pugui ésser una amenaça és incorporat dins el
debat i solucionat o mitigat.
A la vegada aquest procés d’innovació també inclou les meta-innovacions; és a dir, innovacions que permeten millorar el propi funcionament de la democràcia deliberativa. Qüestions
com la sostenibilitat del sistema, el refinament de les habilitats dels individus o el funcionament d’institucions que
El que fa la democràcia
generen coneixement seran discutides i millorades dins
deliberativa verdaderament
el procés de debat. Naturalment les meta-innovacions són
potent és que en la base de la
un element molt potent de retroalimentació; és a dir, que
deliberació i del debat hi ha el
la democràcia deliberativa millora de forma endògena el
problema de com organitzarseu funcionament.
se de forma col·lectiva
En definitiva, el que fa la democràcia deliberativa verdaderament potent és que en la base de la deliberació i del
debat hi ha el problema de com organitzar-se de forma col·lectiva. Per tant, encara que la democràcia deliberativa sigui un sistema autoorganitzat, els individus (a través del propi sistema)
són capaços de comprendre’n la dinàmica i regular-ne el funcionament. En altres paraules la
autoorganització va enfocada a comprendre i regular el propi sistema. A la vegada la possibilitat
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d’usar gran part dels recursos cognitius del sistema per abordar el problema de l’organització
humana li dóna una potencia enorme.
És important comprendre la importància d’aquest fet. La democràcia deliberativa és un sistema autoorganitzat però que a la vegada gràcies al coneixement i el debat es possible regular-lo
de forma deliberada. Això també implica que el sistema no té unes característiques fixes (més
enllà dels aspectes que asseguren el debat) sinó que tot és modificable i gestionable.
La democràcia deliberativa és doncs una solució molt potent (possiblement la millor solució que podem donar) al problema de l’organització col·lectiva que hem plantejat des de l’inici
de l’estudi. És el mecanisme que es trobaria a la base de tota la regulació i gestió del sistema
d’organització humana, el sistema que permetria domesticar l’autoorganització. Va molt més
enllà de la simple discussió de lleis i polítiques publiques ja que en el fons implica la discussió
col·lectiva de tot tipus de temes com ara la percepció del sistema, els problemes existents, les
tendències culturals, el sentit de l’existència, etc. El seu potencial creatiu engloba i impregna
tots els àmbits del sistema. Òbviament això és de gran importància en un futur on la innovació
serà determinant.
Una qüestió important a abordar és si la democràcia deliberativa seria capaç d’afrontar els
reptes i problemes futurs descrits anteriorment. Els reptes plantejats són importants per tant
no serà fàcil gestionar-ho. Anticipar la possible resposta
als reptes concrets és gairebé impossible; però les caracteEs tracta, per tant, d’un
rístiques són ideals per a desenvolupar i aplicar mesures
sistema que exigeix uns
intel·ligents per afrontar els reptes futurs.
requisits culturals elevats
Tot i l’immens potencial de la democràcia deliberativa,
per poder funcionar
aquesta també té riscos. Aquests van associats en els estadis
correctament
inicials en que aquesta encara no és robusta. Un dels riscos
més importants és que el debat acabi resultant en decisions
col·lectives errònies que puguin debilitar el sistema. Per tant és important la prudència en els
canvis implementats, sobretot en un principi, a la vegada que cal tenir molt presents els requisits
bàsics com el coneixement o el bon debat.
Tot i així, cal no confondre aquest risc amb els inevitables canvis de poder i pèrdua de
privilegis arbitraris, no només associats a la democràcia deliberativa, sinó al progrés social en
general. En aquest sentit és molt probable que en el futur hi hagi resistències al canvi i intents
de controlar-los, sobretot en els Estats que tenen elits amb privilegis especials. El concepte
schumpeterià de “destrucció creativa” s’aplica normalment al mercat però tard o d’hora tot el
sistema d’organització l’experimentarà.
Un altre aspecte que pot crear suspicàcies és la possible falta de lideratge i la possible lentitud a l’hora de prendre decisions. El sistema proposat és compatible amb tenir un president
fort amb flexibilitat per prendre decisions. A més a més la democràcia deliberativa permetria
escollir presidents molt més ben preparats per al càrrec que en l’actualitat. A la vegada si és
necessari pot haver-hi mecanismes que permetin al poder polític prendre decisions urgents que
després hagin de ser confirmades pels ciutadans. Així doncs, aquesta pot adaptar-se a tot tipus
d’escenaris i especificacions.
En definitiva, aquest sistema exigeix uns requisits culturals elevats per poder funcionar
correctament. Però un cop assolit uns mínims de bon funcionament, la pròpia dinàmica del
sistema ja el millora. A llarg termini permet assolir un rendiment elevadíssim; no només de-
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gut a un millor funcionament de l’Estat sinó també degut a la potenciació de tots els sistemes
d’autoorganització.
Hem fet una descripció abstracta o ideal de la democràcia deliberativa. L’aplicació real
d’aquest sistema pot mostrar molts matisos i variants. L’important però no és certa descripció
concreta ideal, sinó les dinàmiques internes que ja potencien el seu bon funcionament, fet que
permet anticipar que l’aplicació real tendirà a evolucionar favorablement gràcies a l’enfortiment
espontani d’aquestes dinàmiques.
Una possible alternativa i que a la vegada pogués oferir un bon rendiment és la tecnocràcia.
És a dir, la presa de decisions en l’Estat per part d’experts. Això no vol dir que hagi de ser un
règim no democràtic, pot ser que els ciutadans triïn democràticament aquest tipus de govern.
A la vegada és el tipus de govern que les elits tendiran a afavorir.
La tecnocràcia permet l’ús del coneixement en la millora del sistema i per tant possibilita
l’augment del rendiment. Tot i així, té el problema de la sostenibilitat, com es pot assegurar que
els experts prendran decisions per al bé comú? O que els
interessos particulars no acabaran passant per sobre de les
És d’esperar que d’aquí
exigències de rendiment?
30 anys ja hi hagi estats amb
La tecnocràcia pot ser superior a la democràcia delibedemocràcies deliberatives
rativa
en rendiment si els ciutadans no tenen les capacitats
a ple rendiment
suficients per a establir-ne una de potent; però és inferior
si aquesta funciona bé ja que el debat i l’intercanvi d’idees
té uns efectes creatius potentíssims, molt superiors al que pot generar un grup d’experts. A
la vegada l’inconvenient de la sostenibilitat i el manteniment del rendiment en la tecnocràcia,
dificulta la seva viabilitat a llarg termini.
La necessitat d’augmentar el rendiment del sistema també implica que la tecnocràcia tard
o d’hora hagi de potenciar les habilitats dels individus i la seva capacitat d’autoorganització,
fet que acaba facilitant el compliment de les condicions que possibiliten l’establiment d’una
democràcia deliberativa. Per tant, és possible que les tecnocràcies siguin un pas transitori cap
a democràcies deliberatives.
Després d’haver analitzat la configuració de l’organització política i l’Estat del futur voldríem
reflexionar breument sobre com es pot produir la transició cap a aquests tipus de sistemes. En
última instància l’element causal dels canvis és la pressió creixent per afrontar els problemes
del sistema i augmentar-ne el rendiment.
Per tant a curt termini és poc probable que hi hagi un avenç cap a democràcies deliberatives, encara que els ciutadans poden forçar una major obertura i transparència del sistema
polític. A llarg termini (és a dir, en les properes dècades) la necessitat d’augmentar el rendiment del sistema d’organització es farà cada vegada més evident fet que molt possiblement
comportarà millores ja analitzades com és el cas del sistema educatiu o la recerca en ciències
socials; aquests canvis facilitarien l’aparició de més canvis com pot ser l’establiment d’una
democràcia d’aquestes característiques. És d’esperar que d’aquí 30 anys ja hi hagi Estats amb
democràcies deliberatives a ple rendiment. Arribats a aquest punt, la resta d’Estats que estiguin competint faran grans esforços per a instaurar i augmentar el rendiment de les seves
democràcies deliberatives.
Cal destacar però que la pressió per augmentar el rendiment no implica forçosament la introducció de canvis positius. Aquesta és una tendència que tendirà a complir-se a nivell general,
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però molt possiblement hi haurà Estats incapaços d’introduir canvis o que introduiran canvis no
per augmentar el rendiment sinó per salvar tot el que puguin de l’status quo. Òbviament això
acabarà tenint conseqüències a llarg termini nefastes per a aquests Estats.
Organització política, objectius i principis normatius
Finalment, un tema de gran importància a tractar és l’objectiu de l’Estat i de forma més general
l’objectiu del sistema d’organització. Al llarg de l’estudi ens hem limitat a marcar l’augment del
rendiment com el principal objectiu de tota entitat competitiva. Aquest objectiu, inherent al
mateix procés competitiu, és determinant a l’hora de definir l’evolució del sistema a gran escala.
Tot i així, com a éssers humans volem que el sistema d’organització compleixi altres objectius
producte de la voluntat dels individus com poden ser el benestar humà, la prosperitat en la vida
o la cura de l’entorn i el medi ambient.
Hom pot considerar que l’estudi realitzat fins ara és excessivament materialista; que mostra un futur governat per unes macrotendències en que la voluntat i desitjos de les persones hi
juguen un paper secundari. Però això no és així, ans al contrari. El progrés futur serà tan elevat
que si no estem suficientment preparats a nivell social per a gestionar-lo, no podrem dedicar-nos
a altres principis i objectius.

Gestió del progrés. El bucle de la millora del sistema d’organització.

Font: elaboració pròpia.
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La contraposició de l’inevitable augment del rendiment amb altres valors o principis normatius a perseguir serà a llarg termini el principal dilema de la humanitat. La gestió d’aquest
dilema també apunta cap a la necessitat d’establir una democràcia deliberativa que permetria
fer un debat profund i recurrent sobre la qüestió a la vegada que es prendrien decisions que
tindrien en compte els objectius dels individus.
La solució més bàsica al conflicte entre rendiment i principis normatius és assolir un nivell
sobrat de rendiment per a poder llavors dedicar temps i recursos a altres aspectes. Així és com de
forma natural s’ha abordar des de sempre aquest conflicte, encara que la necessitat d’augmentar
de forma continuada el rendiment posa en dubte que això pugui funcionar de forma indefinida.
Una altra opció és optar per vies de rendiment que no perjudiquin el benestar dels individus
Els principis normatius poden experimentar canvis importants en les properes dècades. En
l’apartat de cultura ja hem analitzat alguns d’aquests possibles canvis. És probable que progressivament la cultura fomenti conjunts de valors i motivacions
que redundin en un augment del rendiment. És a dir, que
L’establiment de la
els diversos objectius normatius tendiran a convergir amb
democràcia deliberativa serà
els objectius de rendiment.
crucial per poder encarar un
És important destacar que els objectius personals dels
futur en que els individus i la
individus
tindran pes en el futur ja que per al rendiment
seva experiència subjectiva
del
sistema
serà bàsica la motivació i aportació dels indivisegueixin tenint valor
dus. Això, però, canviarà quan es produeixi la singularitat
tecnològica, que és el moment en que la tecnologia podrà
oferir per primer cop un major rendiment que els humans en tots els camps. A partir d’aquell
moment deixarà d’haver-hi una pressió per a que els individus siguin valorats (ja que no seran
imprescindibles pel rendiment). Per tant els principis humanistes només es podran mantenir
si el sistema d’organització té maneres de seguir “imposant” aquests principis. Això només serà
possible en un sistema controlat per tots els individus com és el cas d’una democràcia deliberativa. Així doncs, l’establiment de la democràcia deliberativa com a sistema dominant serà crucial
per poder encarar un futur a llarg termini en que els individus i la seva experiència subjectiva
segueixin tenint valor.
Situació geopolítica
Un aspecte a tenir en compte a l’hora de parlar del futur polític en general és la geopolítica i
la relació entre Estats. És difícil fer prediccions en aquest tema ja que la geopolítica està molt
marcada per esdeveniments i decisions concretes, a la vegada que els autors d’aquest estudi
no som prou coneixedors d’un tema tan complex. Tot i així, les tendències de caire econòmic,
demogràfic o cultural sí que ens deixen entreveure certs aspectes generals.
Actualment ens trobem en un intens procés de convergència en que els països en desenvolupament s’estan acostant als estàndards econòmics dels països desenvolupats. Aquest procés
seguirà en el futur. Per tant ens encaminem cap a un futur en que hi haurà major igualtat entre
Estats i en que el grau de desenvolupament de cert Estat dependrà menys del seu origen històric
i més de la capacitat per afrontar i treure profit dels reptes futurs.
En conseqüència avancem cap a un món multipolar, en que Estats Units anirà perdent
de forma progressiva la seva hegemonia econòmica i militar (cal, però, tenir en compte que el
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progrés tecnològic canviarà de manera profunda els exercits i la guerra). Tot i així, no hi haurà
cap Estat que sigui capaç per ell sol d’ocupar aquesta posició hegemònica.
L’evolució cap a un món multipolar molt possiblement intensificarà la competència a nivell
tecnològic i econòmic ja que hi haurà moltes entitats competint per seguir essent rellevants.
Aquest és un factor de gran importància que intensificarà de forma substancial l’acceleració del
progrés i per tant contribueix a la robustesa de les argumentacions d’aquest estudi.
Tot i així, Estats Units possiblement seguirà ostentant
la posició de lideratge a nivell mundial gràcies a la seva
És possible que avancem
xarxa d’aliances. A més a més, Estats Units, tot hi haver
cap a una situació en que
perdut pes econòmic, seguirà mantenint la seva posició
la sobirania quedi més
històrica de garant de l’estabilitat mundial; molt Estats i
desdibuixada i distribuïda
altres centres de poder seguiran confiant en Estats Units
entre diferents nivells
per a realitzar aquesta tasca crucial.
d’organització
El més probable, però, és que les qüestions geopolítiques i de relacions entre Estats vagin perdent importància
degut a la globalització i la major integració econòmica; que fa convergir els interessos dels
Estats a la vegada que en redueix el seu marge de maniobra. A més a més, és molt possible que
els reptes i problemes futurs descrits anteriorment impliquin l’establiment d’acords globals per
a gestionar i regular els aspectes més controvertits del progrés (semblant al cas actual de les
armes i l’energia atòmiques).
És més, probablement es produirà una erosió progressiva del poder i les competències dels
Estats, sobretot en els Estats amb més problemes, en favor d’altres estructures organitzatives
com poden ser ajuntaments, àrees metropolitanes, regions o entitats supranacionals.
L’aprofundiment democràtic pot potenciar aquest fenomen ja que els ciutadans no només
decidiran sobre el funcionament de certa organització política preestablerta; sinó que d’una
forma creixent també decidiran les competències i responsabilitats dels diferents nivells d’organització política (local, regional, estatal, etc.)
Això també va en línia amb la pressió per augmentar el rendiment de l’organització social.
La mida òptima en la presa de decisions col·lectives varia segons el tipus de decisió, per tant hi
haurà una tendència a establir competències i responsabilitats en funció del nivell d’organització
que sigui més adient per certa competència concreta. Així doncs els Estats tendiran a perdre
competències en favor de les entitats infraestatals i supraestatals.
Així doncs, és possible que avancem cap a una situació en que la sobirania quedi més desdibuixada i distribuïda entre diferents nivells d’organització. A la vegada hi haurà una flexibilitat
creixent entre la distribució de competències entre els diferents nivells d’organització i fins i tot
és possible que hi hagi una major flexibilitat en les fronteres dels Estats. Aquest canvis, però,
estan condicionats a l’augment del poder del ciutadà en detriment de les elits polítiques.
La Unió Europea
Una organització política de gran importància per al futur de Catalunya és la Unió Europea. És
d’esperar que la Unió Europea sigui cada vegada més important, ja que és crucial per a coordinar projectes en que la mida és important com és el cas de la investigació i la recerca, la unitat
de mercat, la regulació financera o la defensa. A més a més, la pèrdua progressiva de pes dels
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països Europeus en l’escenari mundial els obligarà a sumar esforços per a seguir essent rellevants. Difícilment, però, la Unió Europea esdevindrà un Estat federal a l’estil d’Estats Units, ja
que molt probablement els Estats seguiran mantenint la sobirania.
Molts dels reptes i possibles problemes futurs que hem anat analitzant al llarg de la prospectiva requeriran d’una gestió coordinada a gran escala, per tant la Unió Europea segurament
tindrà un gran pes a l’hora d’abordar aquests reptes. És més, possiblement la Unió Europea i
els òrgans que en depenen tindran un paper destacat a l’hora de estudiar millores en el sistema
d’organització i recomanar-les als Estats. En aquest sentit la UE té un gran potencial per esdevenir la impulsora de la innovació i l’adaptació als reptes futurs. A la vegada la UE pot esdevenir
en el futur un model a seguir per altres agrupacions d’Estats que vulguin guanyar eficiència en
els àmbits en que la mida és important.
Actualment, però, ens trobem en un moment de qüestionament de la Unió Europea i de
l’Eurozona. Aquests qüestionaments evidencien problemes importants en la base del projecte
Europeu. A la vegada el conflicte entre el projecte Europeu i la sobirania i els interessos dels
Estats paralitza qualsevol intent de reforma.
Aquests problemes difícilment es resoldran en el curt termini. Tot i així, és possible que a la
llarga qüestions com l’organització de les institucions Europees, el seu encaix amb les sobiranies
nacionals i la seva democratització vagin millorant; sobretot
si als països membres es dóna un progrés social que resulti
Donada la situació actual el
en societats més organitzades i governs més capaços.
més probable és que tard o
És possible també que es vagi desenvolupant una idend’hora el futur de Catalunya
titat
Europea en el futur que apuntali el projecte Europeu.
passi per la constitució d’un
Aquesta
identitat no estaria bassada en la identitat tradicio
Estat, ja sigui amb un encaix
nal
basada
en la cultura i l’ètnia sinó que seria una idensingular dins el conjunt de
titat
més
cívica
basada en valors abstractes. Per exemple
l’Estat Espanyol o esdevenint
el
programa
“Erasmus”
d’intercanvi d’estudiants entre les
un Estat independent
universitats Europees juga un paper important en la construcció d’aquesta futura identitat Europea.
Catalunya, tot i tenir una mida relativament petita, té possibilitats de tenir rellevància dins
la UE si aposta per la innovació en els diferents àmbits de la societat. Aquest fet la pot convertir
en una referència per altres països que vulguin millorar el seu rendiment. També pot esdevenir un referent en els sectors estratègics apuntats anteriorment com seran la biotecnologia o la
intel·ligència artificial.
Organització política de Catalunya
Un cop analitzada la situació política futura en general, cal centrar-nos en com Catalunya i la
seva organització política pot evolucionar de cara el futur. Aquesta situació general tindrà una
gran influència en el futur de Catalunya. Tot i així, en el cas català hi ha un factor específic que
serà determinant a l’hora de definir l’organització política futura, ens referim al procés cap a
l’autodeterminació engegat en aquests últims anys.
El debat actual es centra en la possibilitat d’esdevenir un Estat independent. Però tal com
hem dit en la introducció, el més important no és el fet en sí, sinó els canvis en el sistema
d’organització política que això pot comportar i els efectes que pot tenir en la societat catalana.
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Donada la situació actual el més probable és que tard o d’hora el futur de Catalunya passi
per la constitució d’un Estat, ja sigui amb un encaix singular dins el conjunt de l’Estat Espanyol
o esdevenint un Estat independent. L’status quo actual està excessivament desacreditat per a
que pugui seguir essent viable, l’Estat Espanyol no el podrà imposar de forma indefinida contra
la voluntat de la població fet que tard o d’hora acabarà precipitant un canvi polític. Per tant en
les properes pàgines utilitzarem l’anàlisi del futur fet fins ara per a estudiar a grans trets quina
configuració podria tenir (i seria desitjable que tingués) aquest Estat.
Analitzarem primer el procés d’autodeterminació tenint en compte els condicionants futurs
analitzats en l’estudi. El debat al voltant del canvi polític a Catalunya és centra sobretot al curt
termini. Això és un greu error ja que no permet distingir
entre efectes temporals i efectes permanents, que són els
El canvi polític també és
verdaderament rellevants (encara que també són més difínecessari per a poder fer
cils de calcular). A més a més, impossibilita la detecció de
realitat el gran potencial
les oportunitats que aquest canvi ofereix a llarg termini.
que Catalunya té com a
El procés de canvi polític obre la porta a dissenyar un
societat
Estat gairebé des de zero. Això és una gran oportunitat per
dos motius cabdals. En primer lloc permet dissenyar un
Estat ja adaptat als reptes que hem mencionat anteriorment. En segon lloc el procés constituent
permet l’establiment en la societat d’un debat col·lectiu al voltant de com construir el nou Estat.
Això pot ser l’espurna que posi en moviment una societat molt més dinàmica i participativa, un
primer pas cap a una democràcia deliberativa.
El canvi polític també és necessari per a poder fer realitat el gran potencial que Catalunya té
com a societat. Tan en l’apartat de cultura, com el d’educació i recerca i sobretot en el d’economia
hem vist les oportunitats i potencial de Catalunya; però cal que hi hagi un Estat a darrere que
treballi per a realitzar aquest potencial i sobretot que no posi pals a les rodes.
Aquest canvi polític, imprescindible per encarar el futur amb garanties, difícilment tindrà
lloc en el conjunt de l’Estat Espanyol, ja que la gran quantitat d’interessos creats i el gran poder
de les elits dificulten enormement cap tipus de canvi més enllà de canvis cosmètics. A llarg
termini inevitablement s’acabarà produint algun tipus d’evolució en el sí de l’Estat Espanyol,
encara que això segurament no passarà fins que l’status quo actual sigui totalment insostenible.
El canvi polític engegat a Catalunya és una gran oportunitat, però això no vol dir ni molt
menys que l’establiment d’un Estat de primer nivell estigui assegurat. Això dependrà sobretot
de la implicació de la gent, de l’establiment d’un debat públic de qualitat pel que fa a la construcció dels diversos àmbits de l’Estat, i de l’alçada de mires de les persones amb més poder o
amb projecció pública.
Els diferents aspectes analitzats en les últimes pàgines ens poden ajudar a definir quins són
els aspectes que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar l’organització política que sustentés
el nou Estat. L’Estat ha d’estar basat en el coneixement i el pensament crític, la flexibilitat, la
transparència, la participació ciutadana i la capacitat d’innovar en la pròpia estructura. S’ha
d’acabar el sofisme i la demagògia; mentre que s’ha de fomentar la implicació de veus expertes.
Això també ha de servir per a establir certs valors desitjables a nivell de sistema que s’haurien
d’exigir als nostres líders i representants. Cal posar fi a la mediocritat i el clientelisme i recompensar l’excel·lència i l’esforç. A la vegada cal establir un sistema on tothom s’hi pugui sentir
còmode i on la participació i les propostes dels ciutadans siguin benvingudes i encoratjades.
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Òbviament assolir aquestes millores no és senzill, però actualment tenim una oportunitat
immillorable per avançar cap a aquesta direcció. En el fons com a ciutadans està en les nostres
mans de crear un país en que tothom tingui les màximes oportunitats per a prosperar.
Partits polítics i actituds polítiques dels ciutadans
A continuació analitzarem breument com poden evolucionar els partits catalans en el futur.
Partim d’una situació de degradació de la democràcia representativa i de pèrdua de credibilitat
dels partits polítics especialment aguda en els països mediterranis. Des de la transició s’ha anat
produint un procés d’abandó dels grans ideals i de professionalització i instrumentalització de
la política, on els partits esdevenen organitzacions amb el mer objectiu de guanyar eleccions i
administrar el poder. Aquesta tendència sembla poc sostenible degut a la indignació del ciutadà,
que podem esperar del futur en aquest aspecte?
Hi ha un problema greu en el sistema de representació política. Els partits polítics tenen
un poder excessiu fet que distorsiona el sistema de representació. És a dir, que el seu objectiu
no és servir els interessos dels ciutadans, sinó servir els interessos del propi partit. A la vegada
això permet a les elits controlar l’Estat, a través del control dels partits, un fet que va contra els
principis liberals més elementals.
La situació de multitud d’interessos creats que impossibiliten el canvi no és un problema
exclusiu de l’administració central (encara que és allí on hi ha la clau del canvi) sinó que afecta
també a les administracions autonòmiques, provincials i locals. El procés engegat a Catalunya
és una oportunitat immillorable per a trencar aquest status quo; tot i així, caldrà fer efectiva
aquesta possibilitat.
La situació dels partits polítics inevitablement canviarà en el futur, ja sigui a curt termini
producte del procés polític i de la pressió de la ciutadania o a llarg termini producte de la insostenibilitat del sistema i la pressió per a augmentar el rendiment. Òbviament no cal dir que això
cal superar-ho el més aviat possible per a poder establir un Estat competent i construir així un
país pròsper.
Els partits polítics ja comencen a mostrar indicis de canvi. Hi ha una tendència creixent a
incorporar independents i experts en les llistes i els governs. Al mateix temps l’organització de
primàries per elegir candidats és cada vegada una pràctica
més comuna. Hom pot considerar que aquests moviments
Aquest canvi polític
són simplement de cara a la galeria, però a la vegada supodifícilment tindrà lloc en el
sen una inevitable pèrdua de poder per part dels partits. La
conjunt de l’Estat Espanyol,
nova llei electoral catalana també pot suposar una major
ja que la gran quantitat
obertura dels partits i un major poder per als ciutadans.
d’interessos creats i el gran
En el futur és probable que el partit polític es vagi despoder de les elits
dibuixant com la entitat hegemònica que administra el
dificulten enormement
poder de l’Estat; a causa de la importància creixent de les
cap tipus de canvi
noves tecnologies en l’organització política i de l’establiment
progressiu d’una democràcia deliberativa. Tot i així, el partit
polític pot seguir tenint una posició de referència si s’adapta als escenaris futurs, per exemple
com a organització que genera propostes i estimula el debat.
Els catalans tenim fama de ser idealistes i somiadors. Això és un punt favorable a l’hora
de ser creatius i innovar però pot ser contraproduent a l’hora de procurar un bon funciona-
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ment pràctic del sistema. En aquest sentit cal lligar al màxim els nostres desitjos i ideals amb
el coneixement i evidència que tenim del món. Cal combinar l’idealisme amb el realisme i el
pragmatisme.
A la vegada, tal com indiquen les enquestes del CEO, la societat catalana és més aviat
d’”esquerres” en el sentit que defensa una societat igualitària i un Estat del benestar generós.
Tot i així, aquestes preferències no es poden complir si la
societat no ofereix a la vegada un rendiment econòmic sufiTambé és possible que
cientment elevat que permeti finançar aquestes polítiques.
augmenti en importància
Aquest és un exemple del dilema anteriorment mencionat
l’eix democràcia regulada o
entre rendiment i principis normatius que és important
tecnocràcia vs democràcia
que els ciutadans interioritzin.
més oberta o directa
Els diferents eixos polítics molt possiblement evolucionaran en el futur. És probable que la tendència a la difuminació de l’eix esquerra-dreta s’accentuï. Seguirà havent-hi posicions oposades en qüestions com
la desigualtat o la intervenció de l’Estat en el mercat. Tot i així, les diferències ideològiques sense
fonament i el frontisme arbitrari que caracteritza la divisió esquerra-dreta aniran desapareixent.
A la vegada és possible una difuminació progressiva de l’eix nacional en el sentit clàssic
(territori, llengua, tradicions, etc.) sobretot si s’assoleix un Estat català, ja que tal com hem
argumentat els valors que defineixen un grup humà es basaran cada vegada més en aspectes
cívics i no tant en aspectes ètnics o d’origen cultural.
Per contra és possible que augmenti en importància l’eix democràcia regulada o tecnocràcia
vs. democràcia més oberta o directa. Això ja s’ha produït en els últims anys amb l’entrada de
nous partits al parlament català que exigeixen una major radicalitat democràtica. Els escenaris
futurs analitzats anteriorment també mostren una intensificació d’aquest eix.
Finalment un eix que guanyarà importància en el futur és el de la tecnologia. És a dir, fins
a quin punt s’ha de deixar que el desenvolupament i ús de la tecnologia sigui lliure. És probable
que d’aquí 30 anys aquests sigui l’eix de major polaritat i controvèrsia en la majoria de societats.
Configuració de l’Estat
Les actituds polítiques i el sistema d’organització són els que determinaran el funcionament
de l’Estat català del futur. Difícilment es pot anticipar quina configuració tindrà aquest possible estat futur. Tot i així, sí que podem mencionar alguns aspectes a tenir en compte. El més
important és que l’Estat sigui capaç d’innovar en la seva estructura i d’adaptar-se als canvis de
l’entorn. La innovació pot venir de noves propostes internes o de l’adopció i adaptació de models
d’èxit d’altres Estats.
Hi ha alguns aspectes de les polítiques públiques d’aquest futur Estat que sí que podem
començar a plantejar. La demografia posarà en serioses dificultats l’Estat del benestar del futur.
Un element crucial per mitigar aquesta situació és l’establiment d’una economia potent que
generi riquesa i atregui talent. Tot i així, serà inevitable canviar el sistema de pensions ja que
l’actual difícilment serà sostenible. D’aquí 30 anys tota la generació del “baby boom” s’haurà
jubilat, a la vegada l’esperança de vida cada vegada serà major, una esperança que creixerà de
forma important a mesura que es vagin produint avenços en biomedicina.
El sistema sanitari actual també és insostenible, tan pel creixement de la població d’edat
elevada (i que per tant utilitzen més els serveis sanitaris), com per l’increment del cost dels
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tractaments. Això probablement només es podrà solucionar amb una sanitat a dos nivells. Un
primer nivell amb serveis estàndard finançat en gran part de forma pública i un segon nivell
que inclourà els serveis més cars i que serà finançat en gran part de forma privada.
No es pot descartar que les tensions creixents en l’Estat del benestar desemboquin en un
conflicte generacional. Cert punt de conflicte és gairebé inevitable quan grups de població tenen interessos contraposats; per tant és important aconseguir canalitzar aquestes diferències i
arribar a consensos.
Tot i així, és probable que l’Estat del benestar evolucioni en el futur cap a l’Estat de les oportunitats. És a dir, en comptes de que l’Estat protegeixi els ciutadans de les adversitats de l’entorn,
l’Estat donarà als ciutadans totes les eines possibles per a que aquests puguin fer front de forma
efectiva a aquestes adversitats. Això va en línia amb l’evolució cap a valors més postmaterialistes
i la potenciació de l’individu.

Conclusió
Hem arribat a la fi de l’estudi, moment doncs de recapitular, destacar els aspectes més importants i donar un últim missatge. Tal com hem dit al principi, aquest estudi no pretenia fer una
descripció exhaustiva del possible futur de Catalunya sinó reflexionar sobre alguns aspectes que
creiem rellevants per al futur i plantejar hipòtesis i possibles escenaris futurs. Esperem, d’una
banda, que això hagi servit per mostrar la importància d’anticipar-nos als esdeveniments futurs,
i així estimular un debat i una recerca que permeti aprofundir en l’estudi de l’esdevenir. I d’altra
banda, esperem que aquest estudi aporti idees, arguments i reflexions profundes i rellevants
a l’hora de prendre les decisions presents (que tenen repercussions a llarg termini) amb molta
més solvència.
Hem començat l’estudi analitzant les característiques dels joves actuals, mundialment reconeguts amb el nom de “Millennials” o “Generation Y” i amb anys de naixement que van des de
la dècada de 1980 a la dècada de 2000 aproximadament. El que volíem era descobrir els trets del
caràcter que guien la mentalitat, les decisions, accions i comportaments d’un individu d’aquesta
generació per tal d’albirar les tendències que impactaran
i influenciaran en l’esdevenir de la nostra societat i país.
El context de crisi actual
Una de les primeres reflexions exposades versa sobre
podria provocar un augment
l’evolució del seu sistema de valors. Els joves catalans de la
d’incertesa en alguns
nostra generació ha tingut una infància, una adolescència,
dels pilars clau que els joves
i en definitiva una vida on, en el seu entorn, les dimensions
de la nostra edat
considerades materialistes com les necessitats fisiològiques
donàvem per superats
(vinculades a la supervivència), les econòmiques (lligades
al benestar material) i de seguretat personal s’han vist superades amb escreix. Aquest fet, en principi indicaria el desenvolupament d’un sistema de
valors postmaterialista, on l’elecció preferencial dels individus s’orienta amb caràcter prioritari
a la satisfacció de necessitats d’índole menys material, basades en la satisfacció de necessitats
afectives, intel·lectuals i d’autorealització personal. Però davant la situació actual, comentem,
podria donar-se el cas que aquest es veiés truncat. El context de crisi d’aquests darrers anys
podria provocar un augment d’incertesa en alguns dels pilars claus que donàvem per superats
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els joves de la nostra edat. Ens fa replantejar un possible retrocés a preferències materialistes,
sobretot les relacionades amb la seguretat econòmica. Les circumstàncies actuals, tornarien a
fer emergir valors materialistes que semblava que estaven desapareixent.
Una de les altres idees exposades és la que prové de l’anàlisi de les dades provinents de l’Enquesta Europea de Valors de 2009, que dibuixa la nostra generació en un clúster Neomodern
en referència a la resta de la població catalana. D’una banda, aquest grup es situa a nivells alts
d’implicació en la vida sociopolítica del país, de solidaritat amb els altres, de preocupació per
la vida política. D’altra, es situa en la dimensió d’aquells que no s’han ancorat en el passat i no
tenen resistències davant del futur i que per tant acullen
aquest futur amb il·lusió i tenen tendència, en llurs actituds
L’oci, el consum i el temps
i valors, a distanciar-se dels que estan més aferrats al passat.
lliure són els eixos centrals
Pel que fa al perfil de valors dels joves catalans, la conde socialització dels joves
clusió que se n’extreu de les diferents dimensions analitcatalans
zades (família, lleure, treball, societat, llibertat, identitat i
món digital) és que els factors descrits en cadascuna d’elles
és la causa fonamental que siguem una joventut hedonista i amb aversió al compromís. Ens és
prioritari el temps lliure, gaudir i divertir-nos. L’oci, el consum i el temps lliure són, per tant,
els eixos centrals de socialització. El lleure ens serveix com a espai de reafirmació personal i
en part com a fugida de la incertesa; una incertesa que impregna tots els racons de les nostres
vides i que ens acompanyarà al llarg de la nostra existència.
Seguidament, en el capítol de megatendències hem analitzat les tres tendències més robustes i que tindran un major impacte en el futur. A la base hi trobem la tendència cap a una
major competència dels diferents agents de la societat, que provoca les altres dos tendències;
l’acceleració del progrés i la globalització i virtualització. Això es tradueix en un augment del
ritme de canvi i innovació en detriment de l’estabilitat de les estructures. També implica un
major coneixement i una capacitat d’intervenció creixent sobre el món.
En el capítol sobre economia hem vist que el mercat és un sistema autoorganitzatiu molt
potent a l’hora de generar rendiment que a la vegada retroalimenta la tendència cap al progrés.
El mercat però mostra alguns problemes importants producte en gran part de la pròpia potència.
Per tant la seva gestió es presenta com un dels reptes més importants del futur.
Hem dedicat també un capítol als que possiblement són els dos aspectes més importants per
a la prosperitat futura. El sistema educatiu i el sistema universitari i de recerca. Aquests sistemes
tard o d’hora seran potenciats en el futur, encara que com més aviat s’hi aposti, millor. Tal com
hem argumentat no es tracta simplement d’una qüestió de recursos, sinó que cal dedicar grans
esforços a repensar i innovar en aquests sistemes.
En l’apartat de cultura hem analitzat breument l’evolució de la vida de l’individu i la cultura
en el futur. Hem vist que el progrés, sobretot tecnològic augmentarà de forma dràstica les possibilitats en tots els àmbits de la vida. Això però també comportarà reptes creixents a l’hora de
gestionar unes tecnologies cada vegada més potents.
Finalment en l’apartat de política hem analitzat els reptes i problemes que haurà d’afrontar
l’Estat en el futur, fet que ens mostra que inevitablement s’haurà d’innovar en el sistema d’organització present. Hem analitzat també alguns fenòmens futurs que permetrien donar resposta
a aquests reptes, aquest és el cas de l’”actualització” del liberalisme, la potenciació de l’individu
i la democràcia deliberativa.
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El principal repte que hem detectat de cara al futur és la gestió del propi progrés. L’acceleració del progrés científic i tecnològic comportarà una capacitat creixent d’intervenir i manipular
el món per part de qualsevol agent; fet que exigirà un progrés social de similar magnitud que
permeti gestionar de forma efectiva tot això. L’Estat és el principal encarregat de realitzar aquesta
tasca, per tant la millora en el funcionament de l’Estat serà un aspecte crucial per al benestar
futur.
Tot plegat ens retorna al concepte d’innovació. Aquesta, no només és imprescindible per a
augmentar el rendiment en les entitats en competència sinó que també és imprescindible per
assolir un sistema d’organització capaç de gestionar els reptes futurs, mantenir la sostenibilitat
del sistema i preservar objectius alternatius al rendiment com són els principis humanistes.
El que voldríem destacar de l’estudi no són possibles innovacions concretes, sinó el concepte
de meta-innovació. És a dir, innovacions que potencien el propi procés d’innovació. La direcció
d’esforços a estudiar i implementar aquest tipus d’innovacions serà clau en el futur. La innovació en el sistema educatiu, el sistema de recerca o el sistema d’organització social són possibles
exemples de meta-innovacions.
En relació amb aquest punt, els sistemes i entitats futures cada vegada seran menys producte
d’un disseny al detall sinó que s’apostarà per l’autoorganització. La gestió i potenciació de l’auto
organització permet assolir una major innovació i per tant un major rendiment. Això tindrà
lloc en àmbits concrets com ara processos productius, programes informàtics o l’organització
empresarial, i també a nivell general del sistema.
A totes aquestes tendències generals s’hi ha d’unir els condicionants particulars de Catalunya. A Catalunya partim d’una posició amb gran potencial per tres raons prèviament
analitzades: Una posició geogràfica privilegiada, bona qualitat de vida amb una marca Barcelona molt ben posicionada a nivell global i una situació en
recerca i economia del coneixement prometedora. A més a
Els ciutadans podem tenir
més, aquests factors es potencien entre ells. Aquests tres
creences polítiques i
factors no són simples avantatges, sinó que van molt més
sentiments identitaris
enllà; poden ser el sosteniment d’una societat catalana
diferents, però hem de tenir
que sigui puntera a nivell mundial, en termes econòmics,
el cap prou fred per a posar
culturals i de benestar humà. Cal potenciar i treure rendiper davant la millora de
ment d’aquests tres pilars ja que ens permetrien assegurar
l’organització política, la
la prosperitat futura.
superació de l’”status quo”,
Tot i així, el potencial principal de Catalunya, i que
a qüestions identitàries
a
la
vegada permetria fer realitat els factors anteriors, es
que en el fons només són
troba
a nivell polític. Catalunya està experimentant un
distraccions del que és
moment
de canvi polític general. Cal anar més enllà del
substancial
conflicte polític entre Estat i Generalitat i adonar-se que
el conflicte de fons és entre “status quo” o canvi. Ja sabem
a on ens ha portat l’”status quo” actual, tan a nivell econòmic com social, per tant és necessari
introduir canvis com més aviat millor per a redreçar el rumb del sistema i poder encarar el
futur amb garanties.
Altre cop, la discussió entre la unitat política que ens ha de governar (Catalunya o Espanya),
que és la que acapara portades i centra l’atenció, ha de ser només el mitjà que permeti una millora
en l’organització política. Els ciutadans podem tenir creences polítiques i sentiments identitaris
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Fonaments del sistema.
L’arquitectura de civilitzacions antigues per reflexionar sobre el futur.

Font: elaboració pròpia.

diferents, però hem de tenir el cap prou fred per a posar per davant la millora de l’organització
política, la superació de l’”status quo”, a qüestions identitaries que en el fons només són distraccions del que és substancial.
El moment actual és una oportunitat immillorable per a planejar i implementar una organització política adaptada als reptes i oportunitats del segle xxi. Això donaria un gran avantatge
a Catalunya ja que la resta de societats no hauran gaudit de l’oportunitat d’adaptar les seves
institucions en un moment tan crític per a la humanitat. A la vegada és important remarcar
que aquesta no és una simple possibilitat teòrica, no és un simple recurs estètic, sinó que és
una oportunitat real. El futur de Catalunya i de la seva organització política està a les mans
dels ciutadans de Catalunya. Està a les nostres mans fer de Catalunya una societat prospera,
que potenciï el benestar humà i que ofereixi les màximes oportunitats als ciutadans per a que
trobin el seu propi camí.
És per tant necessari activar un debat a Catalunya amb la participació de tots els ciutadans
per a decidir quin sistema d’organització volem per al futur. Tal com hem argumentat a la introducció de l’estudi, cal un debat raonat que incorpori les diferents sensibilitats de la societat i
que permeti bastir objectius a llarg termini compartits per una gran majoria. És molt important
que els ciutadans tinguin una mínima comprensió del seu entorn i una mínima implicació en
el debat públic si volem esdevenir una societat capdavantera.
En aquest debat hi han de contribuir especialment i tenir-hi un pes específic les universitats i
els acadèmics que en formen part; ja que és a la universitat on principalment rau el coneixement

110

Generació 2014. Els joves catalans davant del mirall - Adrià Aldomà i Albert Barqué

necessari per a plantejar possibles millores en el funcionament del sistema d’organització. És
també en el món universitari on, en principi, hi ha una major tradició de debat fonamentat en
l’esperit crític i la voluntat constructiva.
Tot i així, la principal barrera per assolir aquests objectius és passar dels plantejaments
teòrics al canvi efectiu. La barrera al canvi és un element ubic en el nostre món, ho podem experimentar tan en la nostre interior com en les organitzacions de les que formem part. Aquesta
barrera no és producte de cap prohibició formal sinó que la pròpia dinàmica dels sistemes
dificulta l’establiment i la consolidació dels canvis. La necessitat d’assolir sistemes cada vegada més innovadors ens
El potencial futur és
obliga a dedicar recursos a superar aquestes barreres.
elevadíssim, especialment per
En el fons això passa per apostar, tant en el nostre intenosaltres, els joves; i creiem
rior
com en el nostre sistema d’organització, per l’inconforque és important afrontar-lo
misme, l’esforç, la perseverança i l’excel·lència. Cal adoptar
amb voluntat constructiva i
una mentalitat capaç de detectar potencials i oportunitats
creadora
de millora i cal adquirir la voluntat necessària per a fer
realitat aquestes oportunitats. Tot plegat, fonamentat en el
coneixement i el pensament crític. Aquests canvis en el sistema d’organització i en la mentalitat
de les persones seran imprescindibles a llarg termini si volem estar suficientment preparats per
encarar els reptes futurs.
En definitiva hem mostrat un futur ple de reptes i oportunitats; aquest no està determinat,
sinó que la seva definició dependrà de la nostra presa de decisions, tan a nivell individual com a
nivell col·lectiu. El potencial futur és elevadíssim, especialment per nosaltres, els joves; i creiem
que és important afrontar-lo amb voluntat constructiva i creadora.
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