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Els reptes de la humanitat
El món es mou empès per avenços espectaculars i mancat d’una governança global
capaç de domesticar les forces desfermades del nostre temps

TONI GÜELL
BARCELONA

l món passa tota mena de
calamitats i, tanmateix,
en molts llibres i ponències s’insisteix que ara és
el millor moment de la
història per néixer. ¿D’on ve aquesta
afirmació tan emfàtica, i que de manera igualment emfàtica molts qualifiquen de falsa?
El planeta té el nivell de morts per
guerres més baix dels últims 200 anys
i probablement de la història. El 1815
hauríem tingut un 90% de probabilitats de viure en la misèria, mentre
que avui aquesta possibilitat és del
15%, i al ritme actual la pobresa extrema quedarà erradicada el 2035. Un
60% de les persones viuen en democràcia. Un 85% de la població mundial està alfabetitzada. El segle XIX encara va veure morir la persona més rica del món, Rotschild, per una infecció en un queixal, mentre que la
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medicina avui permet intervencions
i avenços llavors impensables. Comprar un rentaplats costava 463 hores
de treball el 1923, quan es va inventar;
avui en costa 20.
Són dades que va plantejar l’economista Ignacio de la Torre en el cicle de conferències Com seran la societat i l’economia del segle XXI?, que
va organitzar l’Escola Europea d’Humanitats el maig passat al Palau Macaya. “Estem en el millor dels mons
on es pot néixer”, va reblar. Les rèpliques que va rebre de la majoria de savis convocats al voltant d’aquella taula van ser contundents. Emfàtiques.
Sociòlegs, científics i filòsofs van donar veu a la contrarietat que sol despertar aquesta òptica triomfalista,
que resulta profundament contraintuïtiva i que pot semblar fins i tot un
esnobisme academicista, un rebuig
de qualsevol mena d’empatia amb els
múltiples patiments del nostre món.
Però qui té raó? Si les xifres que
citava l’economista estan acreditades, com és el cas, ¿qui és el que hi

veu bé i qui el que s’ha posat les ulleres equivocades?
Una de les claus, esclar, és la perspectiva temporal. Obrir el prisma a
l’evolució dels últims dos o tres segles
converteix els passos de la humanitat
en grans salts. L’adopció d’una mirada llarga és també un dels recursos
que convida a posar en pràctica Factfulness, el llibre de Hans Rosling que
ha causat furor amb la seva invitació
a interpretar les dades de manera
més acurada, rebutjant el tremendisme i l’immediatisme dels mitjans, de
les xarxes socials i d’altres actors que
ens submergeixen en el calidoscopi
del curt termini, i que posen la lupa
sobre les desgràcies.
Ara bé, els experts també ens conviden a observar els fenòmens en una
dimensió temporal limitada i, sobretot, a veure què passa quan els posem
en relació els uns amb els altres. Perquè llavors l’optimisme s’evapora.
Com veurem, fent aquest exercici,
posant cada dada i cada disciplina davant del mirall d’altres dades i d’altres
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disciplines, s’obtenen imatges deformes, retrats grotescos del nostre
temps que ens tornen a fer bascular
com el pèndol i ens obliguen a projectar una mirada pessimista sobre un
món que sembla que va a cavall de
forces incontrolables.
Antón Costas, en el marc del cicle
de conferències esmentat, va definir
aquestes forces com els “cavalls desbocats” de la nostra època, unes marees incontenibles que són empeses
per l’acció humana i que, paradoxalment, l’acció humana sembla incapaç d’embridar per donar forma a un
futur estable. Es tracta de les migraa
cions, el capitalisme financer, ell can
canvi climàtic, la tecnologia, els populispop
mes, la demografia... De l’e
l’encreuament de totes aquestes marees en
sorgeix la impressió d’un món que
avança desballestat, i que planteja
l’interrogant urgent sobre qui governarà el futur, qui serà capaç d’articular maneres d’assegurar-se un cert
control sobre el sentit de la nostra
marxa.

