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La humanitat, pel bon camí
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El gràfic mostra que la major part de la humanitat viu en bones condicions sanitàries i cada cop té accés a més riquesa ■ FACTFULNESS

Un món millor
DADES · Amb xifres i estadístiques a la mà, el suec Hans Rosling demostra que el món va molt
millor del que la majoria pensa FETS · Cada cop queda menys pobresa, gairebé tothom està
vacunat, hi ha menys guerres, més democràcia, més alfabetització i més accés a l’aigua potable
Miquel Riera
BARCELONA

“P

er primer cop en
la història de la
humanitat, tenim
dades sobre gairebé qualsevol aspecte del desenvolupament mundial. Però, tot i
així, per culpa dels nostres instints dramàtics i de la manera
com els mitjans els exploten per
poder captar la nostra atenció,
continuem tenim una visió del
món hiperdramàtica”, assegura
el metge i divulgador suec Hans
Rosling en un moment del llibre
Factfulness, un èxit mundial
que acaba de publicar en català
La Campana i en què, a base
d’exposar un seguit d’estadísti-

ques aclaparadores, demostra
que el món va millor del que la
majoria de la gent pensa i que,
per exemple, no solament cada
cop hi ha menys pobresa, sinó
que la majoria de la població
mundial ja està vacunada, gairebé no queden nens sense escolaritzar i, sobretot, hi ha moltes menys guerres que anys enrere i molts més països on es
pot viure amb democràcia.
El llibre, que Rosling va escriure amb el seu fill Ola i la seva
nora Anna, comença amb un
test de tretze preguntes amb
què l’autor repta els lectors a
provar els seus coneixements
reals sobre l’estat del món, al
mateix temps que també posa a
prova els seus prejudicis. Entre

El llibre i Hans Rosling, que va morir l’any passat ■ DAVID SHANKBONE

les preguntes, algunes com
aquesta: “Quin percentatge de
nens d’un any estan vacunats
contra alguna malaltia al món?
El 20, el 50 o el 80 per cent?” O
aquesta altra, que sembla ben
fàcil, però que molta gent falla:
“Quina és l’esperança de vida
actualment al món? 50, 60 o 70
anys?” Molts dels milers d’enquestats que han contestat Rosling han equivocat la resposta,
sobretot perquè han tingut la
tendència que, justament, denuncia el metge suec: la majoria
de la gent, sobretot a Occident,
pensa realment que el món cau
a trossos i que tenim al davant
un futur ple de fam, guerres i
catàstrofes naturals, quan tots
els indicadors demostren el
contrari. És el cas de les dues
preguntes anteriors: més del
80% dels nens d’un any al món
estan vacunats i l’esperança de
vida és de 70 anys, actualment.
Oi que no s’ho pensaven?
Doncs com aquests hi ha un
munt d’indicadors de coses negatives que han baixat de manera radical l’últim mig segle o els
últims anys. El percentatge de
població desnodrida, per exemple, ha passat del 28% el1970 a
l’11% el 2015; o els morts en
desastres naturals, que s’han
reduït del gairebé un milió per
any el 1940 a 70.000 entre el
2010 i el 2016, o els vessaments
de petroli, que han passat de les
636.000 tones de cru el 1979 a
les 6.000 de fa dos anys.
Els indicadors de coses positives també han millorat. L’alfabetització, per exemple, arriba
al 86% de la població mundial
enfront del 10% de fa dos segles.
També ha augmentat el percentatge de població que té aigua
de fonts protegides: del 58% el
1980 al 88% el 2015. Així com
l’escolarització dels nens: fa
tres anys, arribava al 90%, mentre que el 1970 era del 65%.
Rosling fa servir també altres
indicadors més sui generis però
que el metge troba molt significatius per demostrar com va
millorant el nivell de la vida de
la població mundial (del nivell 1,
pobresa extrema, al nivell 4 dels
països rics). Així, parla, entre
d’altres, de guitarres per milió
de persones: de les 200 el 1962
a les 11.000 del 2014. “Si sents
algun nen practicant la guitarra
és que viu molt millor amb les
condicions de poder experimentar el plaer de la música”,
escriu Hans Rosling. La majoria
de la població mundial viu en els
nivells 2 i 3, però la tendència és
que cada cop hi hagi més gent
en els nivells més alts.
El metge dona una sèrie de
consells per afrontar el futur
“menys angoixats i més esperançats”. En diu Factfulness i
dona, segons Rosling, les eines
“per veure el món com és en
realitat”. ■

