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 LA DEMOCRÀCIA I L’ELECCIÓ SOCIAL 

Em sento molt privilegiat d’entrar a formar part d’aquesta universitat singular ⎯la 

Universitat Rovira i Virgili⎯ d’aquesta manera tan meravellosa. Un dels camps en el qual 

treballo, tal com s’acaba de comentar, és la teoria i l’aplicació de la teoria de l’elecció 

social. És un tema bastant tècnic, però la idea bàsica de l’elecció social està estretament 

relacionada amb diversos aspectes de la presa democràtica de decisions. He considerat 

que hauria de dir quatre paraules sobre la democràcia i la seva relació amb el món 

contemporani. 

 

No existiria cap necessitat de parlar sobre la relació de la democràcia amb el món avui, si 

no fos pel fort corrent d’escepticisme que hi ha ara mateix sobre la possibilitat de 

democràcia en el món no occidental. De fet, es considera que la democràcia és la quinta 

essència de les idees occidentals. El desgavell de les operacions militars a l’Iraq 

últimament ha fomentat, i molt, l’atracció d’aquestes idees escèptiques. 

 

Hi ha una autèntica pèrdua de claredat quan es dóna la culpa de les dificultats que 

existeixen a l’Iraq de la postguerra  no a l’estranya naturalesa de la precipitada intervenció 

militar, en gran part unilateral, sinó a l’explicació imaginària que la democràcia no va bé a 

la cultura iraquiana, ni a la de l’Orient Mitjà ni a les que no són occidentals. Jo diria que 

això és la manera equivocada d’intentar entendre els problemes als quals ens enfronten 

avui —a l’Orient Mitjà o a qualsevol altre lloc. 

 

Sovint s’expressen dubtes que els països occidentals puguin “imposar” la democràcia a 

l’Iraq, o a qualsevol altre país. No obstant això, plantejar la qüestió d’aquesta forma implica 



 
 

 

creure que la democràcia pertany a l’Occident, que és la quinta essència de les idees 

“occidentals” que ha nascut i ha prosperat exclusivament a l’Occident. Això és molt lluny 

de la veritat. 

 

És clar, no hi pot haver cap dubte que els conceptes contemporanis de la democràcia i del 

debat públic hagin estat profundament influenciats per les anàlisis europees i nord-

americanes, i per les experiències dels últims segles, inclosa la de la Il·lustració europea. 

Però si extrapolem cap enrere aquesta història relativament recent per construir una 

dicotomia de la quinta essència i de llarg termini entre Occident i no Occident, ens 

estaríem enganyant. 

 

La creença que la naturalesa de la democràcia és presumptament “occidental” sovint es 

relaciona amb la pràctica de votacions i eleccions a l’antiga Grècia, sobretot a Atenes. 

Però saltar de l’antiga Grècia a la tesi de la naturalesa presumptament “occidental” ——o 

“europea”—— de la democràcia és un gran salt cap a la confusió, almenys per tres motius 

diferents. 

 

Primer, és una arbitrarietat de classificació dividir el món en categories en gran part racials 

i que representen civilitzacions discretes, de les quals l’antiga Grècia s’identifica com a part 

 de la tradició “europea” o “occidental”. Segons aquesta categorització, els descendents 

dels gots i dels visigots, per exemple, es poden considerar com els hereus naturals de la 

tradició grega (“tots són europeus,” ens diuen), però hi ha una gran reticència a l’hora de 

fer constar els vincles intel·lectuals que els grecs tenien amb altres civilitzacions antigues a 

l’est o al sud de Grècia, malgrat el gran interès que mostraven els mateixos grecs antics a 



 
 

 

parlar amb els iranians antics, o indis, o egipcis (i no a tractar-se amb els gots i visigots 

antics). 

 

El segon motiu té a veure amb la continuació de la primera experiència grega. Tot i que 

Atenes, sens dubte, va ser la pionera de les eleccions per votació, molts governs regionals 

van prendre el mateix camí en els segles posteriors. Res no indica que l’experiència grega 

en les eleccions al govern hagi tingut gaire impacte immediat en els països a l’oest de 

Grècia i Roma, en el que és ara França, Alemanya o Gran Bretanya, per exemple. Per 

contrast, algunes de les ciutats contemporànies de l’Àsia —a l’Iran, a Bactriana i a l’Índia— 

sí que van incorporar elements democràtics en la governació municipal després de la 

floració de la democràcia atenenca. 

 

Finalment, la democràcia no és només eleccions i vots, sinó també la reflexió i el debat 

públics: el que se’n diu —segons una frase vella— “governació per discussió”. Tot i que és 

cert que el debat públic era molt viu a l’antiga Grècia, també ho era en altres civilitzacions 

antigues, i a vegades de forma espectacular. Per exemple, algunes de les primeres 

reunions generals obertes amb l’objectiu de resoldre disputes entre diferents punts de vista 

es van celebrar a l’Índia, als anomenats consells budistes, on els partidaris d’un punt de 

vista o d’un altre es reunien per discutir les seves diferències. L’emperador Ashoka, que va 

ser l’amfitrió del tercer consell budista, també va intentar codificar i propagar les primeres 

regulacions per al debat públic. 

 

La tradició del debat públic es troba per tot el món. Us en donaré un altre exemple històric. 

Al començament del segle VII al Japó, el 604, el príncep budista Shotoku va elaborar 



 
 

 

l’anomenada “constitució de disset articles”. Igual que la Carta Magna, que es va signar sis 

segles més tard, la constitució deia: “Les decisions sobre qüestions importants no les ha 

de fer una única persona. Les han de discutir moltes.” 

 Hi ha una llarga tradició de debat públic arreu del món. Fins i tot el gran conqueridor 

Alexandre va rebre una bona lliçó de crítica pública mentre vagava pel nord-est de l’Índia 

uns 325 anys abans de Crist. Quan va preguntar un grup de filòsofs jaines per què no 

feien cas al gran Conqueridor, li van donar aquesta resposta contundent: 
  
“Rei Alexandre, els homes només podem posseir la terra en la qual podem posar els peus. 

Vós només sou humà com nosaltres, tret que sempre esteu ocupat i tramant alguna cosa, 

viatjant lluny de casa, molestant a vós mateix i d’altra gent! D’aquí a poc temps sereu mort 

i, a partir d’aquí, només tindreu la terra suficient per enterrar-vos.” 

 

 ***La història de l’Orient Mitjà i la història del poble musulmà contenen moltes 

descripcions de debat públic i participació política a través de diàlegs. Als regnes 

musulmans als volants del Caire, Bagdad i Istanbul, o a l’Iran, a l’Índia o, ara que hi penso, 

a Espanya, el debat públic estava molt estès. En comparació d’Europa, el grau de 

tolerància de la diversitat de punts de vista era excepcional. De fet, durant la dècada del 

1590, quan el gran emperador mogol, Akbar, es referia a la necessitat de la tolerància 

religiosa i política, i quan organitzava diàlegs entre els creients de religions diferents (entre 

els quals es trobaven hindús, musulmans, cristians, jaines, jueus, i fins i tot ⎯fixeu-vos-

hi— ateus), la Inquisició encara era molt activa a Europa. El 1600, a Roma, van cremar viu 

Giordano Bruno per heretgia, just quan Akbar, a Agra, predicava sobre la tolerància i la 

necessitat de diàleg. 

 

 El món occidental no té cap dret de propietat sobre les idees democràtiques. A la 



 
 

 

seva autobiografia, El llarg camí cap a la llibertat, Nelson Mandela descriu com el va 

influenciar la naturalesa democràtica de les reunions locals que se celebraven quan era 

jove al seu poble a l’Àfrica: 
 

“Tothom que volgués parlava. Era una democràcia en l’estat més pur. Pot ser que hi 

hagués una jerarquia entre les persones que parlaven, però tothom en tenia l’oportunitat: 

el cap i el súbdit, el guerrer i el fetiller, el botiguer i el pagès, el terratinent i el jornaler.” 

 És molt important entendre les arrels globals de la democràcia, i no considerar-la 

com un concepte propi de l’Occident. A més de la importància de la democràcia per a 

cada país individualment, també cal veure la importància de la democràcia global, per al 

món sencer. S’observa amb freqüència, i amb raó, que el fet d’un estat global democràtic 

és impossible en un futur previsible. Efectivament és així, però si la democràcia s’entén 

com a debat públic, no hi ha cap necessitat d’emmagatzemar el tema de la democràcia 

global per sempre. Moltes institucions hi poden tenir un paper —les Nacions Unides 

també, és clar— però també hi ha el treball compromès de les organitzacions ciutadanes, 

moltes ONG i les parts independents dels mitjans de comunicació. 
 

 

 

 La iniciativa individual de molts activistes també pot tenir un paper important. Pot 

ser que les àmplies crítiques de l’estratègia de la coalició a l’Iraq irritin tant Washington 

com Londres, de la mateixa manera que pot horroritzar París, Tokyo o Chicago 

l’espectacular denigració del negoci global per part de les protestes contra la globalització 

(que deu ser el moviment més globalitzat en el món actualment). Els punts de vista dels 



 
 

 

manifestants a favor de l’antiglobalització no sempre són correctes, però molts d’ells fan 

preguntes molt rellevants i, així, fan una contribució positiva al debat públic. 

 

 En part, doncs, la democràcia global ja existeix, sense la necessitat de la creació 

d’un estat global. La distribució dels beneficis de les relacions internacionals no depèn 

només de les polítiques nacionals, sinó també de diferents acords socials internacionals 

en els àmbits del comerç, les patents, la salut global, l’educació, la divulgació de la 

tecnologia, l’ecologia i el medi ambient, el tractament dels deutes acumulats (sovint per 

culpa de governants militars irresponsables del passat), la restricció de conflictes i guerres 

locals i —i això és molt important— la venda global (o millor dit “tràfic”) d’armaments. Val la 

pena recordar que més del 80% dels armaments del món són venuts pels cinc membres 

permanents del Consell de Seguretat (només els Estats Units en ven la meitat). 

 

 L’enriquiment del domini i el poder del debat públic no és una causa insignificant. 

És important a diferents nivells de l’elecció social —des de les comunitats més petites fins 

al món enorme globalitzat que habitem. Una societat global justa —igual que les societats 

nacionals justes— és la nostra responsabilitat. He d’acabar aquí. Una vegada més, 

gràcies per haver-me convertit en una part d’aquesta comunitat acadèmica. Agraeixo molt 

aquesta oportunitat. 


