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Excel·lentíssim i Magnífic Rector, Excel·lentíssim Sr. Amartya K. Sen, 

distingits companys d’aquest Claustre, senyores i senyors. 

 

Amb aquest acte voldria manifestar el nostre reconeixement a una de 

les trajectòries més emblemàtiques que ha assolit un economista 

durant el segle XX i que, sens dubte, tindrà una intensa incidència en el 

debat acadèmic del segle XXI. El doctor Amartya Sen ha realitzat 

nombroses i notables contribucions a la ciència econòmica i ha obert 

nous camps d’estudi per a les generacions futures d’economistes.  

 

Avui és un dia important per a la Universitat Rovira i Virgili i també, 

molt especialment, per al col·lectiu humà de la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials. Tots som conscients que l’any 1991, 

quan el Parlament de Catalunya va decidir crear un sistema 

universitari més arrelat al territori, els recursos a l’abast ⎯tant 

materials com humans⎯ estaven molt per sota del llindar mínim 

recomanable, però també és cert que la feina feta tant des de la 

Universitat Rovira i Virgili com des de la Facultat ha estat important i, 

al meu parer, el balanç final és força positiu. 

 

La consideració que com a economistes ens mereix la seva figura és 

la raó per la qual un bon dia, des dels departaments d’Economia i de 
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Gestió d’Empreses, ens vam adreçar al Dr. Sen per expressar-li el 

nostre reconeixement a la seva tasca acadèmica i, sobretot, a la seva 

capacitat per enriquir el debat de les idees en una ciència que sovint 

està poc acostumada al contrast intel·lectual. Estem davant d’un 

economista especial, no sols perquè va obtenir l’any 1998 el premi 

Nobel i compta amb nombroses designacions com a doctor honoris 

Causa per les universitats més diverses i importants d’arreu del món, 

sinó, sobretot, perquè es tracta d’un dels economistes més 

compromesos amb l’ètica econòmica i la llibertat dels individus i dels 

pobles. 

 

Com a economistes, la figura d’Amartya K. Sen ens mereix un gran 

respecte pel seu rigor intel·lectual i la seva capacitat per incloure dins 

del marc d’anàlisi econòmica aspectes relacionats amb les ciències 

socials i la filosofia. Com a ciutadans, la figura d’Amartya K. Sen ens 

captiva pel seu compromís amb l’ètica i la llibertat i la importància que 

dóna al debat públic com a vehicle del canvi social i del progrés 

econòmic.  

 

La seva obra ultrapassa amb escreix els límits estrictes de l’economia, 

ja que ha estat capaç d’integrar en un mateix discurs els aspectes 

econòmics i els socials. En els seus escrits, Sen combina de manera 

acurada eines econòmiques i conceptes filosòfics que permeten 

incorporar la dimensió ètica en el debat sobre els problemes 

econòmics als quals s’enfronta actualment la humanitat. Si fins ara 

l’obra d’Amartya K. Sen ha obert nous camps d’estudi, no exagero en 

afirmar que encara serà més decisiva en el debat que s’albira durant el 
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segle XXI, ja que el procés actual al qual estem assistint, governat pels 

intensos canvis econòmics i socials que determinen el fenomen actual 

de la globalització, fa preveure que les aportacions heterodoxes han 

de fornir la base del debat imprescindible per assolir un 

desenvolupament sostenible que garanteixi la convivència entre els 

pobles i els individus.  

 

Sovint l’economia ha estat titllada de ciència lúgubre, potser per 

l’enfocament pessimista dels autors clàssics com ara Adam Smith, 

David Ricardo o Robert Malthus. Aquest esbiaix dels economistes cap 

a les limitacions dels recursos i els problemes d’assignació sovint han 

esdevingut una llosa a l’hora de plantejar altres vies alternatives per 

desenvolupar les economies i gaudir dels béns i serveis. En aquest 

sentit, el Dr. Amartya K. Sen ha fet recordar a la comunitat científica 

que existeixen altres perspectives igualment rigoroses per resoldre 

problemes econòmics però socialment més compromeses. 

 

Avui en dia que estem en un món on la maximització de beneficis en el 

mínim temps i esforç és la principal prioritat en molts àmbits de la 

societat, l’ètica ha estat massa absent del debat econòmic i tan sols 

aportacions com les d’Alfred Marshall, Albert Hirchsman i el mateix 

Amartya K. Sen han fet que l’economia prengui una triple dimensió 

humana, social i històrica a l’hora de buscar solucions als problemes 

reals que experimenten les nostres societats. 

 

Tot seguit m’agradaria destacar breument els trets més significatius de 

la obra d’Amartya K. Sen, especialment en tres camps: les aportacions 
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en la teoria de l’elecció social, els estudis sobre la distribució de la 

renda i les causes de la pobresa, i la contribució a ampliar el marc 

analític del desenvolupament econòmic.  

 
La mateixa trajectòria vital d’Amartya Sen esdevé un bon fil conductor 

dels temes que han atret la seva atenció, i és per això que proposo 

començar pel principi, és a dir, pel seu naixement. 

 

El Dr. Amartya K. Sen va néixer a Santiniketan (Bengala, Índia) l’any 

1933. Va llicenciar-se a la Universitat de Calcuta el 1953 i va marxar a 

la Universitat de Cambridge, on va obtenir una segona llicenciatura 

l’any 1955. Al Trinity College de Cambridge va estudiar sota la direcció 

d’un grup dels millors economistes de l’època com Maurie Dobb, Piero 

Sraffa i Amiya Dasgupta, director de la seva tesi doctoral. La influència 

dels mestres es farà palesa al llarg de tota la seva obra, que es 

caracteritza per una tensió entre la simplificació exigida per la 

modelització de l’anàlisi econòmica i la necessitat d’introduir la 

complexitat per abordar la diversitat del món real. 

 

En aquest període de formació, sense desmerèixer els mèrits del jove 

estudiant Sen, voldria remarcar l'ambient intel·lectual de què va gaudir 

durant els seus anys al Trinity College de Cambridge. Sense anar més 

lluny, autors com Maurice Dobb o Piero Sraffa, mestres directes del 

jove Amartya K. Sen, van ser un referent per als economistes catalans 

durant els seixanta i setanta. Recordo durant els meus primers anys 

de formació econòmica la lectura de la suggestiva obra de Maurice 

Dobb Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, traduïda al castellà i 
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publicada per l’Editorial Siglo XXI, primer a l’Argentina, l’any 1971, i 

més tard a Espanya, el 1976. Recordo també la lectura difícil però 

suggestiva de “Producció de mercaderies mitjançant mercaderies” 

(Production of Commodities by Means of Commodities,1960), de Piero 

Sraffa. El petit llibre de Piero Sraffa és un bon exemple de l’interessant 

corrent d’autors ⎯Kicks, Dobb, Robinson⎯ que sortiren a partir de 

l’estela de Keynes i entre els anys trenta i els seixanta van mantenir 

postures crítiques a l’economia neoclàssica. El llibre de Sraffa és un 

text concís, breu i de lectura difícil. Amb un estalvi molt gran de 

paraules, l’autor adreça una crítica a la línia de flotació de les teories 

neoclàssiques del capital ⎯el subtítol del llibre no permet dubtes, 

Preludi per a una crítica de la teoria econòmica. Com no podia ser 

d’una altra manera, durant els anys setanta, la breu obra de Sraffa va 

tenir una àmplia repercussió en els cercles acadèmics catalans on 

autors com Fabián Estapé i Ernest Lluch, entre d’altres, van defensar 

la recuperació dels autors clàssics. L’anomenat efecte Sraffa, que 

podríem sintetitzar com la defensa d’una altra forma d’interpretar 

l’economia, de ben segur que va tenir la seva incidència sobre el jove 

Amartya K. Sen quan estudiava a Cambridge. 

 

Després de la seva estada a Trinity College de Cambridge, l’any 1963 

el Dr. Sen va tornar a l’Índia com a catedràtic d’Economia de la 

Universitat de Delhi. Durant la seva etapa a l’School of Economics de 

Delhi (de 1963 a 1971) i sobretot durant la seva estada com a 

professor visitant a Berkeley (Universitat de Califòrnia) durant el curs 

1964-65, va escriure la que seria la seva obra més coneguda, 

Collective Choice and Social Welfare (Elecció col·lectiva i benestar 
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social, 1970). Es tracta d’una obra rigorosa amb un alt contingut 

matemàtic que aborda el problema d’Arrow i demostra que no és 

possible basar l’elecció social racional únicament en les preferències 

dels individus. Aquesta obra recull les anàlisis i opinions del professor 

Sen sobre la naturalesa dels judicis de valor, el concepte de benestar 

econòmic, la racionalitat pràctica i els principis de justícia, expressats 

de forma axiomàtica a través de les tècniques de l'elecció social i de la 

teoria de la decisió. 

 

Aquesta obra enceta un dels camps que ha marcat la carrera científica 

del Dr. Amartya K. Sen i incorpora les seves principals aportacions a 

l’anàlisi del benestar i els temes relacionats amb la teoria de l’elecció 

social. 
 
En aquesta etapa de la seva vida, Amartya K. Sen també va estudiar 

com la cultura esdevé un determinant clau de la conducta de les 

persones quan guanyen i gasten els seus ingressos. En paraules del 

mateix Sen, “la cultura pot contribuir a la comprensió dels patrons de 

conducta, el capital social i l’èxit econòmic. La cultura és un procés 

dinàmic i constructiu, amb activitats d’emulació i imitació. Per això, és 

important estudiar com es formen i es transformen els valors i com 

interactuen amb altres valors i altres cultures”. 

 
D’altra banda, es manifesta contrari al monolitisme cultural i 

intel·lectual i afirma que la diversitat de cultures és important en el món 

contemporani per evitar la confrontació entre cultures diferents. Així 

que mentre el grup dominant d’una societat tracta d’homogeneïtzar la 
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societat amb una sola cultura, cal ser conscients que es poden adoptar 

diferents punts de vista relatius a la posició dins d’una societat 

determinada.  
 

Durant la seva estada a la London School of Economics, entre 1971 i 

1977, va publicar la segona obra més coneguda titulada On Economic 

Inequality (Sobre la desigualtat econòmica, 1973), iniciant així les 

investigacions sobre la pobresa. Es tracta d’una obra tot just d’un 

centenar de pàgines on Amartya K. Sen examina i avalua les diferents 

mesures que s’han utilitzat per quantificar el grau de desigualtat de la 

distribució de la renda i demostra que tots els indicadors emprats 

estan subjectes a judicis de valors. Amb aquesta obra s’enceta un dels 

àmbits en què l’aportació de Amartya K. Sen ha estat més 

determinant: els factors que determinen la pobresa i la distribució de la 

renda desigual. 

 
La preocupació de Sen pels més pobres ha estat una constant en la 

seva obra. Els seus estudis històrics i empírics sobre la fam i les 

propostes per contribuir a resoldre-la formen part de les seves 

aportacions més decisives sobre el fenomen de la pobresa i la 

distribució de la renda desigual. 

 

En aquest àmbit també destaca Poverty and Famines: An essay on 

entitlement and deprivation (Pobresa i fam: un assaig sobre el dret i la 

despossessió, 1981). L'aspecte més significatiu d'aquest treball és la 

forma com Amartya K. Sen entén el concepte de pobresa o les grans 

crisis de fam. A diferència dels postulats convencionals pels quals la 
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fam és sinònim de la falta de producció d'aliments, per Sen les grans 

crisis de fam es produeixen per l'existència de la desigualtat en els 

drets de propietat dels recursos i l'estructura de la societat que limita la 

capacitat de les persones per accedir als béns i serveis de l'economia. 

Per això, segons el professor Sen, les accions de política econòmica 

que tendeixen a millorar i impulsar l'educació i la sanitat són les 

mesures essencials en la lluita contra la pobresa. 

 

Amartya K. Sen s’interessa per la situació en els països pobres, però 

també es preocupa per estudiar com els països desenvolupats poden 

augmentar la igualtat social i millorar la situació dels més desfavorits. 

Al seu parer, la manera d’aconseguir-ho és introduint l’acció pública, la 

discussió i la participació democràtica en el disseny de polítiques 

econòmiques que atenguin els més desfavorits i que es preocupin per 

la igualtat. 

 

L'any 1980 Amatya K. Sen es va traslladar a la Universitat d'Oxford 

com a professor d'Economia Política i fellow de l’All Souls College, on 

es va estar fins al 1988. En aquests anys, encara que va continuar 

mantenint un interès especial per les matèries desenvolupades en 

anys anteriors, sobretot pels problemes relatius a la mesura de la 

pobresa, va centrar els esforços a aconseguir una proposta 

d'avaluació del benestar individual i col·lectiu a través d'un criteri de 

“capacitats”. Des d'aquest punt de vista, les persones deixen de ser 

exclusivament mitjans de producció per passar a ser tractades com a 

agents beneficiaris i adjudicataris del progrés, el procés de 

desenvolupament econòmic es conceb com l'expansió de les 
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“capacitats” de les persones i s’evita confondre mitjans i fins, ja que la 

qualitat de vida de les persones esdevé la preocupació principal, i la 

producció i prosperitat material només són instruments per tractar de 

millorar-la. Es tracta d'avaluar els canvis socials en termes de la 

millora en la qualitat de vida que en resulten. 

 

L’interès que sempre ha mostrat per plasmar una visió del seu corrent 

ideològic es fa evident en les conferències pronunciades durant aquest 

període. Reflecteixen la crítica més radical d'Amartya Sen cap a 

l'utilitarisme, probablement per l'exigència de demostrar una visió 

satisfactòria de la seva idea que tot criteri d'avaluació de la justícia ha 

d'estar basat en la llibertat que tenen les persones per poder escollir la 

seva manera de viure. Aquestes idees van quedar recollides en les 

recopilacions Commodities and Capabilities (1985), The Standard of 

Living (1987) i On Ethics and Economics (1987). Per tant, és evident 

que la seva activitat investigadora l’ha situat en més d’una ocasió en 

l’heterodòxia del temps que li va tocar viure.  

 

L’any 1988 va passar a ser professor d'Economia i Filosofia a la 

Universitat de Harvard i deu anys més tard va ser nomenat master del 

Trinity College de la Universitat de Cambridge, des d'on continua 

desenvolupant i explicant les seves teories sobre la pobresa, la 

justícia, el desenvolupament i la llibertat. 

 

Les darreres aportacions de Sen fan referència al tractament dels 

models de desenvolupament concebuts com un procés d'expansió de 

les llibertats reals dels individus i els pobles. En aquesta etapa l’obra 
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més coneguda és Development and freedom (Desenvolupament i 

llibertat, 1999). Amartya K. Sen vincula estretament el 

desenvolupament econòmic amb les llibertats individuals i col·lectives. 

Per Sen, la llibertat és tant un objectiu central com un mitjà 

determinant del progrés econòmic i social. Des d’aquesta perspectiva, 

el desenvolupament s’interpreta com un procés d’expansió de les 

llibertats reals dels ciutadans. A Development and freedom el Dr. Sen 

ofereix una alternativa a la visió ortodoxa del desenvolupament 

econòmic que limita la llibertat a l’esfera econòmica. Pel Dr. Sen, la 

contribució del mecanisme de mercat al creixement econòmic és 

important, però només si prèviament es reconeix la importància directa 

de la llibertat per intercanviar paraules, béns i regals. Ara bé, Amartya 

K. Sen no sols interpreta que el creixement del PIB o de les rendes 

personals esdevé un mitjà important per expandir les llibertats de què 

gaudeixen els membres de la societat, sinó que també interpreta les 

llibertats individuals com un compromís social. 

 

Tot aquest treball ha merescut el reconeixement de la comunitat 

científica internacional mitjançant la concessió de diversos honors i 

distincions. Ha estat investit doctor honoris causa en més de quaranta 

universitats d’arreu del món ⎯Canadà, Índia, Anglaterra, França, 

Itàlia, Estats Units, Bèlgica, Grècia, Espanya, Suïssa, Suècia, Rússia, 

etc.⎯ i també va ser distingit amb el Premi Internacional de Catalunya 

l’any 1997.  

 

La culminació del reconeixement de la seva activitat investigadora va 

ser la concessió del premi Nobel d’Economia el 1998. La Reial 
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Acadèmia Sueca, en explicar per què li concedia la distinció del Nobel 

d’Economia, va destacar les nombroses i notables contribucions a la 

ciència econòmica així com l’obertura de nous camps d’estudi per a 

generacions futures d’investigadors, ja que combina les eines 

econòmiques amb les filosòfiques. A més, havia aconseguit restaurar 

la dimensió ètica del debat sobre els problemes econòmics més vitals. 

 
En definitiva, el professor Amatya K. Sen representa la figura d'un gran 

economista, amb un treball que intenta recuperar l'economia dintre de 

l'àmbit de les ciències socials, una tasca no sempre fàcil en els nostres 

dies. Però sobretot és el reflex del que John M. Keynes considerava 

que havia de ser un economista: “Ha de ser matemàtic, historiador, 

estadista i filòsof. Ha de comprendre els símbols i ha de parlar amb 

paraules corrents. Ha de contemplar allò particular en termes generals 

i tocar l'abstracte i el concret en el mateix vol del pensament. Ha 

d'estudiar el present a la llum del passat i amb vista al futur. Ha de ser 

simultàniament desinteressat i utilitari i estar tant fora de la realitat com 

tan a prop de la terra.” 

 

Des del Departament d’Economia, la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials i per descomptat des de la Universitat 

Rovira i Virgili, volem agraïr al professor Amartya K. Sen la seva 

amable disposició i atenció a la nostra sol·licitud per nomenar-lo Dr. 

honoris causa, ja que estem convençuts que la seva visita a la nostra 

Universitat representarà un enriquiment acadèmic i personal per a tota 

la comunitat universitària i enfortirà, sens dubte, el nostre compromís 

social per abordar des de l’acadèmia els reptes econòmics i socials als 
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quals s’enfronten les nostres societats. En paraules del mateix Dr. 

Sen, “el nostre futur dependrà decisivament de l’èxit que tinguem 

augmentant les nostres llibertats mitjançant l’enfortiment de les 

diverses institucions que donen suport a les nostres capacitats i les fan 

augmentar”. 

 

Rector Magnífic, en la mesura que m’ha estat possible, he exposat la 

vida i obra de l’Excel·lentíssim Senyor Amartya Sen.  

 

Crec, doncs, haver dit prou perquè amb la vostra autoritat li sigui 

atorgat el reconeixement dels seus mèrits. Per tant, Rector Magnífic, 

us demano que us digneu nomenar doctor honoris causa 

l’Excel·lentíssim Senyor Amartya Sen i incorporar-lo a la nostra 

Universitat. 
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