
K arl Polanyi (Viena, 1886 - Ontàrio, 1964) va estudiar 
com el sistema econòmic afecta la dignitat de les per-
sones. El seu treball ajuda a entendre com el mercat 

influeix en la societat del segle XXI. Si bé l’economia de mer-
cat i el lliure comerç han comportat un creixement econò-
mic en molts països, sobretot, els del Nord; cal tenir present 
que aquest desenvolupament s’ha cobrat un preu molt alt 
en desigualtats socials i danys mediambientals. L’auge dels 
populistes, del nacionalisme i el proteccionisme d’avui dia 
recorda el que va succeir a principis del segle XX i que va des-
encadenar un parell de guerres mundials. És cert que una 
tercera guerra d’abast planetari sembla improbable. Però les 
pugnes comercials entre els EUA i la Xina, Rússia i Europa, 
així com el xovinisme de Trump, Putin, Xi Jinping, Johnson i 
Bolsonaro, exemplifiquen la fi d’un status quo que havia ga-
rantit la pau entre les grans potències i la cohesió europea. 
A ls inicis del segle XIX, els poders financers ja tenien la capa-
citat d’influir en el govern dels estats a fi de promoure una 
pau que convenia als seus negocis. La 
població era massa inculta i pobre per 
suposar algun obstacle a l’expansió de 
les grans empreses. Però, a mesura que 
s’anava educant, adquiria cultura i po-
sició social, van començar a aparèixer 
veus crítiques molt potents: sindicalis-
tes, periodistes, feministes, ecologis-
tes... Per això, a partir dels anys 1980, es 
va decidir que calia redreçar la situació 
de manera definitiva. Així, la globalit-
zació del neoliberalisme es va tirar en-
davant a marxes forçades i, en concret, 
es va pressionar els governs perquè 
desregulessin els mercats i acabessin 
amb la classe mitjana. Llavors, les elits 
socioeconòmiques van incrementar el 
finançament de partits conservadors i 
el control dels mitjans de comunicació. 
I van organitzar uns lobbies  o grups de 
pressió per tenallar les institucions pú-
bliques. Fins i tot van promoure un estat del benestar, sos-
tingut amb la sagnia fiscal de la classe mitjana, a fi que els 
estats s’anessin endeutant. Algun dia els reclamarien el deu-
te. Aquest dia va arribar amb la crisi financera i immobiliària 
del 2007, quan les primes de risc es van disparar i els governs 
van anteposar el pagament del deute al manteniment del 
benestar social. D’aquí les retallades en els serveis públics i la 
reforma constitucional exprés que va agermanar PP i PSOE. 
Així, el 2011, a Espanya, es consagrava el principi d’estabilitat 
pressupostària, és a dir, l’estat es regiria pels mateixos prin-
cipis que una empresa. Això suposava el desmantellament 
progressiu de l’educació, la sanitat, les pensions, el funcio-
nariat, etc., ja que cap administració pública pot mantenir 
uns serveis deficitaris si la seua constitució li exigeix no tenir 
dèficit. Aquest atemptat a la democràcia i al benestar social 
es va produir poc abans del rescat a la banca amb uns 60.000 
milions d’euros que l’expresident Mariano Rajoy va assegu-
rar que es recuperarien. Això no s’ha dut a terme. Així, el 
que es va retallar als serveis públics es destinaria a salvar la 

banca, el fonament del capitalisme. Recordem que el lema 
d’aquest sistema és que tot pot ser sacrificat perquè l’econo-
mia creixi a qualsevol cost (Herrero dins Casasnovas 2019). 
A més, així es va donar compliment a la màxima capitalista 
d’externalitzar les despeses i acaparar els beneficis. O sigui, 
quan la banca té pèrdues les ha d’assumir la població i quan 
hi ha guanys són tots per als banquers.
Actualment vivim sota la dictadura de les grans corpora-
cions. Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft... són 
les noves potències colonials o companyies de les Índies. El 
valor borsari i els ingressos d’aquestes empreses superen 
els de molts estats. Facebook controla el 70% de les xarxes 
socials i Amazon acapara el 50% del comerç electrònic als 
EUA i, entre els seus clients, hi trobem la CIA. A banda d’això, 
que seria el més conegut, hi ha els nous fons d’inversió, vol-
tors i especulatius, i els mercats de compravenda d’accions 
al marge de les autoritats supervisores, que, fent ús de la 
intel·ligència artificial, gestionen un 42% del volum diari ne-

gociat als mercats. Però, realment, aquestes empreses què 
produeixen? Doncs, un món virtual, de serveis i informació 
manipulats. Ja no es dediquen a l’economia productiva, sinó 
que trafiquen amb l’oferta d’un món de fantasia. El que per-
segueixen és la infantilització o idiotització de la seua clien-
tela. 
D’aquí que no interessi una classe mitjana culta i amb espe-
rit crític. Perquè un infant és molt més fàcil d’entabanar i de 
vendre-li el que sigui, incloses les persones, les que es pros-
titueixen. Ja no tracten amb ciutadania o institucions, sinó 
amb clientela de diversos perfils. Aquestes empreses tenen 
relativament pocs actius fixos i empleats, i no es regeixen 
pel patró petroli, sinó pel patró dades. Tots els moviments 
que fem a internet queden registrats i representen una mina 
d’or. Fins i tot, amb les fake news i altres recursos influeixen a 
les campanyes electorals i faciliten la victòria de personatges 
tan grotescos com Donald Trump, els quals reben el suport 
d’antics enemics com el president Putin. I és que en l’era di-
gital de la postveritat, ja no hi ha diferències entre els líders 

ni els estats que formen la xarxa clientelar de les grans cor-
poracions. Unes 140 institucions financeres, com Barclays, 
JP Morgan i Goldman Sachs, controlen el 40% de la riquesa 
mundial. Aquesta concentració de la riquesa es va accentuar 
a partir del 2008. Només la gestora d’actius Black Rock reme-
na 5 bilions de dòlars, més de quatre cops el PIB espanyol. El 
43% del capital espanyol és en mans de fons internacionals 
(Galindo. El País, 5/11/17). Quina mena de patriotisme és 
aquest? Només cal veure l’exemple del rei emèrit.
És sabut que el capitalisme aplica mecanismes disciplinaris 
a través de crisis cícliques. De tant en tant, cal fer purgues al 
sistema i d’aquesta manera anar devorant els “peixos petits”. 
Es tracta de processos de reconcentració de la riquesa, pro-
ducte de l’expansió d’empreses grans a costa de les mitjanes 
o petites. La coronacrisi s’ha usat en aquest sentit. Qui en 
sortirà ben parat de la gran recessió que viurem seran tots 
aquests poders econòmics i financers que hem apuntat. A 
partir d’ara, experimentarem l’expansió de l’ordre neoliberal 

de l’era digital a tots els àmbits de la vida 
(relacions interpersonals, salut, educació, 
món laboral) i la substitució definitiva del 
poder de l’estat pel mercat. Això compor-
tarà l’auge de l’individualisme, el bloqueig 
de la migració, la competitivitat, la pèrdua 
de drets laborals o fiscals, la privatització 
de tots els serveis públics i l’abandó del 
medi ambient. D’aquesta manera la socie-
tat quedarà dividida entre una immensa 
majoria de pobres manipulables (pre-
cariat) i una elit dirigent de rics. També 
podria passar que si la Unió Europea no 
desregula totalment el comerç interconti-
nental acabi desapareixent. I tot plegat es 
durà a terme amb l’excusa de superar, no 
sols la coronacrisi (que serà circumstan-
cial), sinó el canvi climàtic (un problema 
de molt més abast temporal).  
Per concloure, reproduïm un paràgraf de 

Blanca de la Torre (El mundo que hemos creado, 15/03/20): 
“Este sistema es el que ha propiciado un orden mundial 
desequilibrado y demente, con una sociedad postcapitalis-
ta que ha naturalizado el imperialismo corporativo, la gula 
económica, la ruptura de los lazos humanos e interespecies, 
y la desestabilización de un planeta que llevaba décadas pi-
diéndonos a gritos un cambio de paradigma. Tiene que ver 
con un mundo antropocéntrico y heteropatriarcal, donde 
las relaciones coloniales se perpetúan a través de otro tipo 
de colonialismo, el corporativo, y donde seguimos en el em-
peño de mantenernos en un falso trono regio de un planeta 
manipulado a nuestro servicio y donde el resto de los seres 
que lo componen son agentes secundarios”. Aquestes són 
les causes de la síndrome del nàufrag que patim, fruit de la 
inseguretat que ens fa agafar-nos a ferros roents, líders inúti-
ls i masses d’ignorants o indiferents. Hauríem de posar fi a 
aquestes relacions destructives amb les persones i el medi 
ambient pròpies del capitalisme. Qui ens rescatarà d’aquest 
naufragi global?
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