
COMUNICA CIÓ 

Albert L10rea i Arimany (Societat Catalana de Filosofía) 

L'ecollomia del «mal sa/valge» o l'hermcneutica de la 
complexitat 

«El primer quí, en tancar un terreny. s'apressa a dir: "Aixo 
és meu", i troba gent tan simple per a creure'l, fou el veritable 
fundador de la societat c iv i l .  Quants crims, guerres. 
assassin3ts, miseries i horrors no hauria estalviat al genere 
huma aquell quí, afrencan! les estaques o reomplint els 
fossats, hagués cridat als seu s consemblants: "Guardeu
vos d'escoltar aguest impostor, esteu perduts si oblideu que 
els fruits s6n per a tothom i que la terra no és de ningú"»*. 

Sens dubte, es fa pales aquí en ¡'¿mim de Rousseau que la 
societat civil es funda o construeix a partir de la posada en joc de 
la capacitat de reconduir les voluntats deis altres per part de qui 
aconsegueix identificar la inercia social amb els seus interessos 
particulars. 1 la institucionalització del dret de propietat és un signe 
rellevant d 'aquesta capacitat. 1 que dir d 'aquesta intenció? 
Corrupció de la cultura? Educació egoista? Economia distributiva 
injusta? Sigui quin sigui I'accent que es posi en I'una o I 'altra inter
pretació, la figura del qui anomenarem el «mal salvatge» emergeix 
desitjós de deixar establert un «pacte) que faci fortuna en el 
bagatge civilitzador que adquirid vida propia. AlIo que Rousseau 
atribueix als vicis socials sembla ser la «creu:» al/ónima i liralla que 
batega dins elficlici «boll salvatge») disposat inicialment a contri
buir a la construcció d'una societat civil al hora lIiure i civilitzada. 

la PI ató es fa resso deis reptes economics que planteja una 
societat, a saber: resoldre necessitats, distribuir feines professio
nalitzades, contribuir a la configuració d'un Estat just, necessitat 
de la moneda i d'un mercat agil per a facilitar la distribució deis 
béns en la ciutat1 • És palesa, dones, la necessitat de regular tals 

* ROUSSEAU. J.1., Discours sur f'origil/e el fes [olldamellts de fa 
inégalité parmi fes llames, Paris, ed. Fernand Nathau, 1 9 8 1 ;  prcfaci 
de Jean Deprunc; 2a part, p. 73. 

1 .  La !?epública (lIibre 2), Madrid, Espasa Cal pe, 197 1 ,  pp. 79-82. 
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activitats socioeconomiques, en ser imprescindibles per a la  
condició humana. De manera que hom afirmara que I 'activitat 
económica, en la mesura en que té repercussió en la vida social o 
posa condicions que inclinen aquesta en una direcció determina
da, obliga a ser pensada també en termes d'aLtres disciplines, en 
el que tinguin d'humanes i de socials. 

L'objectiu d'aquesta reflexió, lIavors, rau a argumell1ar IlII 
necessari apropamell1 ell1re l '  esfera económica (vertebrada com 
a saber practic sobre les activitats basiques de produir, distribuir i 
consumir) ¡ l 'esferafilosofica (o el que té de filosófic alió que en 
direm «pensament económic»), a fi de posar en relleu UIl espai 
comlÍ de rejlexió sota vine/es epistemologics i amropologics. 

l. Apropament asimplotic entre l 'activitat economica i 
el pensameJ/t ecol1omic 

E/s riscos de l 'activitat económica, en quant humana i social, 
demanen un desellvolupament rejlexiu alloleg al que ree/ama 
tota ciellcia social o praxi humana (psicologia, sociologia, dret. . .  ) ,  
de manera que )'exercici de I 'economia no és alie a I'antropologia 
filosofica, a I'epistemologia i a la interdisciplinarietat. Dit de mane
ra resumida, l '  ecol/omía com a saber i activitat plall1eja qiiestions 
de caire filosofic, i, en reciprocitat, lota reflexió filosofica l/O pOI 
trivialitzar el significat i abasl deis hdbils mercamils, deis prej udicis, 
de I'orientació social deis indicadors macroeconómics, deis mo
viments més o menys controlats del mercal (oferta i demanada 
agregades, cicles economics, estabilitat de preus, distribució de rendes, 
taxes d'atur . . .  ), o del pes del diner com a elernent protagonista2• 

L'intent de reduir3 I 'esfera económica a una parcel'la inde
pendent de la vida social té efectes perniciosos sobre aquesta, en 

2. Element, aquest úlLim, que és Iloc comú en la crítica reflexiva de 
pensadors tan diferenls com Aristotil, Marx, Péguy o Mounier. 

3. La posició reduccionista obeeix a una «naluralilzacio» dels fels 
eco no mi es, que són inevitablement cullurals i provenen de l' exereici de la 
\libertat humana. El reduccionisme, doncs, despla¡;a l'home en I'ambit de 
les ciencies socials, i comporta allo que podem anomenar, des de I'optica 
antropológica personalisla, la «ideologització» (veg. la nOSlra comunicació 
(/deologización antropológica i economía», dins Actes de les VI 
Jormadas de Economía Crítica, Malaga, 1997. L. JOVELL, [ A .  LLoRcA).  
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la mesura en que el «mercat» (o 1I0c comú de compe!encia i 
assignació de recursos i rendes), deixat a I 'albir de la seva propia 
inercia, tendeix a I 'estabilització, pero no sempre a lajustícia4• Dit 
d'una altra manera, els reptes economics són reptes socials i polítics 
-i, obviament, etics-; pero no a l ' inrevés, en termes de reciprocitat 
equivalent. En efecte, la igualtat de drets deis ciutadans no és 
homologable a la lIiure competencia, perque la primera reposa so
bre un «pacte» entre iguals, mentre que la segona parteix de regles 
pragmatiques que no garanteixen pas els primers, en dependre 
deis interessos enjoc. El mateix Adam Smith afegia a la logica del 
mercat el concurs de la «ma invisible»5, com a mitja que hauria de 
contribuir a humanitzar la mecanica i els efectes perversos possibles 
del lliure mercat, a fi d'aconseguir el bé comú. 

El mercal, dones, no és un absolut, contrariament al neolibe
ralisme més ferotge, perque té ¡allades: externalitats negatives, 
asimetria informativa, imperfecció (cas deis monopolis, oligopolis, 
competencia monopolística . . .  ) i dependencies polítiques. Cal, en-

4. Fins i tOI, cal fer notar que alguns deis més aferrisats defensors 
de les bondats del «lIiure mercat» el redefineixen, avui, en lermes de 
procés, no inlervingut, pero sí regula! necessariament per l' Estat, per 
a garantir allo que I'acosti al model de «competencia perfecta» (veg. el 
lIibre de X. SALA, Eco/lomía liberal per a 110 eco/lomís/es i /lO libera/s, 
Barcelona, Portic, 2001, on afirma I 'autor: «L'economia de mercat és 
un conjunt d'institucions legals i polítiqucs que garanteixen que els 
individus poden prendre decisions economicament amb plena \Iibertat. 
Dit d'una altra manera, perque hi hagi una economia de mercat, cal que 
hi hagi un govern i unes institucions que portin a terme les tasques 
sense les quals I'economia de mercal no pOI funcionar» (p. 1 1 5). 

5 .  La ma invisible és una noció no exclusiva d'Adam SMITH Ua 
Quesnay I'havia mantinguda); pero la se va menció en un paragraf del 
seu lIibre La il/ves/igació sobre la I/Olllra/esa i COIISO de la riqlleso de 
les nacio/ls, de 1 7 16, obliga a interpretar-lo en e l  conjunt d'un 
pensament que té present la «llei>, economica basica del mercat d' oferta 
i demanda i les institucions polítiques a fi d' explicar la  riquesa i 
promoure un benestar col· Jectiu reconciliant els jnleressos indi viduals, 
els quals, afirmara Adam SMITH posteriorment en el seu lIibre revisat 
Teoría deis sen/illlen/s morals de 1790, no han de restar per damunt 
deis interesaos de ¡ ' Estat, cosa que el distancia de ¡es teories 
economiques hobbesianes més radicals de Bernard de MANDEVILLE. 
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cara, justificar més per que els afers economics han de ser 
«regulats» institucionalment i, per tant, moralment? El «mal 
salvatge» rau permanentment com a actitud de risc en tata activitat 
económica, peró també és cert que la sensibilitat moral6 , la  
benevolencia, la prudencia i la laboriositat són qualitats -virtuts 
classiques- que ens parlen del bon fans «natural» huma 
virtualment present en tata decisió económica o social. 

Així mateix, I ' analisi marxiana sobre la reaJitat conflictiva de 
l 'estructura económica i la seva projecció superestructural o 
ideológica al conjunt social requereix for�a matisos, en la direcció, 
tots ells, d'haver de reconeixer que les «contradiccions» que mouen 
el canvi social palesen, certament, una dialectica de la pluralitat 
social on les diferellcies-oposiciolls contemplades per Marx en la 
societat que s'industrialitza (capital / treball, forces productives / 
relacions de producció, treball / temps lliure, salari I plusválua . .  ) 
tenen draducció» en l a  societat postindustrial i fortament 
globalitzada en altres oposicions socioeconómiques (algunes 
iguals peró més accentuades, d'altres diferents), com ara: capital / 
capital, treball / atur, economia / ecologia, atur / tecnologia, treball 
/ tecnologia, tecnologia / consum, treball / oci . . .  La realitat 
económica adopta, llavors, una autonomia própia on el lLellgllatge 
del mercal genera el seu propi logos, a saber: competitivitat, ini
ciativa l liure, maximització de beneficis, minimització de costos, 
eficacia i eficiencia tecnica i económica, analisi de la rendibilitat 
productiva, económica i financera . . . 7 Aital pluridimensionalitat 
conflictiva económica i social condueix a una complexitat de tal 
envergadura que les relacions i moviments que es generen 
uLtrapassen la capacitar de previsió i de reconeixemelIl del l/oc 

6. La qüestió de la compatibilitat entre etica i economia, i, en 
especial, amb ¡ ' economia de I' empresa, constitueix un terreny de no 
poca envergadura dins el pensamcnl economic (en I ' estudi «Ética i 
activitat empresarial», LLoRcA, www.mastercompany.com. varem fer 
un petit esbós de la complexa tasca que requereix teixir tal 
compatibilitat). 

7.  Pcr no furgar en contradiccions semantiques prou simptoma
tiques del taranna merament calculístic que presideix, sovint, el 
llengualge economicista (competencia (lluita) I perfecta (estabilitat), 
mercal (natural) / lliure (espontani), mercat (oferta i demanda de béns 
i serveis) I laboral (capital huma o trebaJl-mercaderia) . .  
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que pertoca a l '  ésser huma dins aquesta diversitat, que en termes 
dialectics adquireix línies i situacions sovint només «calculables» 
a curt termini, deixant el pensament sobre els «fets» económics a 
Ilarg termini en l 'lwritzó de la illcertesa. George Gurvitch parlava 
del descobriment implícit en el si del pensament de Marx de rela
cions socials dialectiques, no solament de «lluita» o polaritizació 
(capital / treball, burgesia / proletariat, relacions de producció / 
modes de producció . . .  ) ,  sinó d 'una variada Illultiplicitat 
d 'oposiciolls dialectiques en termes de complementarietat (per 
exemple, la mateixa oposició entre capital i treball), d'interacció 
mútua (p.e., economia / política) od'ambivalencia (un fet económic 
pot tenir funcions diferents en relació amb al tres fets segons 
l 'epoca) . . .  Ja Manuel Sacristán afirmava aforísticamentque «no tot 
el que és real és racional, o quasi res real no és raciona1»8 ; la qual 
cosa sembla pressuposar que la dialectica marxiana -com una for
ma d'analisi racional- no és un sistema total explicatiu de la  realitat, 
i aixo ve a dir que el marxisme, en general, no és sinó un «estil de 
pensar» i no pas un saber definitiu sobre una «veritat» intocable9. 

Des de tals consideracions gosern plan tejar la concepció d'una 
societat vista com una «xarxa» de relaciol1s d 'oposiciol1s diverses 
dins la qual la reflexió filosofico-antropologica que proposo so
bre I 'activitat económica pot ser més efectiva. És evident, Ilavors, 
que la lógica dialectica en aquest model de socie/at en xarxa 
complexa -múltiple- i construida per [ '/tome i per a [ 'home 
transformara els «fets» economics (capital, trebal l ,  mercal, 
competencia, rendiment, productivitat) enfets socials (opulencia 
o pobresa, irnmigració, diferencies nord-sud, estats democratics o 
no, globalització, «clubs» d'estats, societats en conflicte) i ,  per 
tant, hwnans, que reflecteixen alió que en dirÍem una gestió 

8. Aforismes. www. Xtee.es-pdelaJaforismo.htm. (Quin Marx es 
Uegirá en el segle XXI ( 1 9 83)). 

9. Feli!;mcnt aquesta autoerítica que el mateix rnarxisrnc pugui fer 
sobre la «eientificitab> de les seves tesis «cconornieistes» tingué ja un 
preccdent en les análisis fetes per E. MOUNIER en el Malliles/ al servei 
del personalisme, en una epoca poe propícia a posar «pegues» al 
marxisme. En efecte, Mounier posa en relleu ulla de les febleses del 
marxisme: la se va pretensió ��científica» , enfocament que el! asimila al 
positivisrne liberal burges (Manifiesto al servicio del personalismo, 
Barcelona, Laja, 1979, pp. 591 -600). 
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economica deficient o «oikos-a-nomia», que rep qualíficacíons 
díferents segons els autors: economía no «natural» en Aristotil, 
«alienació» en Marx, «despersonalització» en Mounier o «horror 
economic» en Viviane Forrest. 

En la societat industrial i postindustrial, el domini de I 'economia 
ha esdevingut, doncs, oikos-a-nomia (Iiteralment la «no gestió» o 
«mala gestió» deis béns necessaris), primam el prodllctivisme i 
el consul1Iisme, els quals han conduH, sota la regla de maximització 
de beneficis i minimització de costos, a I'anomenada «economia 
de l 'escassetat)loo del creixement il'! imitat, en la qual ha crescut 
una mena de divisió esquizofrenica entre dues «formes de cultu
ra)) paradoxals: ¡ 'exigencia de produir mitjan�ant la tecnologia i la 
despreocupació i ignorllllcia per la «fi/lalitar» de produir; la 
qual cosa s'harmonitza amb una altra paradoxa: de la «/lecessitat 
de cO/lslllllin> (fer de la necessitat humana una exigencia per con
sumir el que sigui) i del «conSllll1 lleCeSSarl» (fer del consum una 
praxi per a resoldre una necessitat). Així, en el primer vessant, el 
consum es converteix en «consumisme» en un doble sentit: com a 
/¡oritzó memal i praxic (habits adquirits) i com a illsritució social; 
ambdós trets definitoris en bona mesura de la inercia social 
esrnentada i criticada a ¡ ' inici d'aquesta comunicaciól1. 

Una socielal que depen essencialment d' aquest disseny 
consumista oblida, pero, que la rnedmica economica del produir
consumir, alió que la rnateixa Hannah Arendt situava en ¡ 'esfera de 
la «labor» 12 i no del treball com a element configurador de sentit, 
no és suficient per a donar raó de la complexitat social. Dit 
senzillament: no «paguem» tol el que consumim, en la mesura en 
que la confian<;a, la possibilitat d'aconseguir allo que ens resoldra 

1 0 .  L. RACIONERO, Del paro al ocio, Barcelona, Anagrama, 1 989, 
cap. 1 1 .  

1 1 . El  taranna «institucional» del consumisme en l a  socielat 
industrialitzada fou ja estudiar per alguns sociólegs nord-americans 
des de les decades deis anys trenta i quaranta (M. Mead, D. Riesman, 
J.  Wolfenslein, i postcriorment, C. Wrigth. Milis. E. Fromm, H. Arendt 
i altres) .  Des del punt de vista més antropológ ic, no podem obviar les 
crítiques mounierianes a la noció de illercia socioecollomica que ell 
aplica al capitalisme (Revolución persollalisla y cOlI/unitaria, Madrid, 
Zero, 1975, p. 20). 

1 2. H. ARENDT, La cOlldiciólI humalla, Barcelona, Tecnos, 1 984. 
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una contingencia, la seguretat, els sentiments compartits en una 
societat (solidaritat, lIibertat, respecte), s6n aportacions només 
possibles en el suposit previ d'una societat oberta i sensible a 
oferir realment aquestes oportunitats. 1 cap d'aquestes coses no 
és subjecte de transacci6 mercantil, sinó cOl/dició de possibilitat 
d'aquesta. 

2. La paradoxa economico-social des de la reflexió antropo
logica: el trlmsit elltre la simplifica ció (objectivisme) i la 
eomplexitat (interpretaeió-eomprellSió) 

Tot desenvolupament economico-social, llavors, respon i té 
sentit en relació a les necessitats i expectatives humanes, les quals 
adquireixen IIUf significació en una logica reflexiva sobre all6 que 
som, fem i pode/1l arribar a ser. 1 aquest mare antropologie és el 
que presideix tota decisió en ecollomia, marc que sintetitzem en 
tres registres fOllamentals: 

En primer lIoc, el registre fenomenologico-descriptiu, des del 
qual ens acostem al «fel» economic en totes les seves varietats 
(produir, distribuir, consumir béns o serveis, finan\=ar, invertir, pla
nificar projectes, executar-los i contrastar-los . . .  En totes aquestes 
tasques, netament economiques, el «fel» economic apareix sempre 
referit a una significació donada per I 'home: és el que I'economista 
Henri Bartoli anomena el «fet constru'ib> per I ' home, de manera 
que la seva suposada «veritat» objectiva no és sinó, en paraules 
de K.E. Bulding, un subproducte absurd d 'un  positivisme 
superatl3, la qual cosa alorga a , 'economia un estatut praxico
herlllen(w!ic que, seguint Weber, «ha de comprendre en virtut 
d'un procediment interpretatiu I 'acció deIs agents economics i 
socials j explicar-la causalment en el seu desenvolupament i en els 
seus efectes»14. 

Aixo d'  inclinar l'  esfor\= investigador no pas vers la cientificitat 
objecti vista (per naturalesa, sempre «simplificadora»), sinó cap a 
la plausibilitat del teixit discursiu, que s'ha de «vestir» des de 
I ' impuls de qui I'ha d'elaboraro reinterpretar, és a dir, donar «bones 
raans»; per que ha de ser així? Perque la presa de decisions en 

1 3. H. BARTOLI, Répellser le devo{oppemelll. UNESCO, 1999. p. 1 6 1 .  
1 4 .  íbid., p. 158. 
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economia es gesta bell al mig de la cOl1lplexitat social, de la 
incertesa alimentada per la imaginació, alhora que aquesta és 
promoguda per la sorpresa de situacions no previstes, o per la  
rellevimcia de fenomens no contemplats com a determinants deis 
esdeveniments que succeixen . . .  La tasca de I 'economia, lIavors, 
més que «retratar» o reflectir objectivament el que hi ha, ha 
d'argumentar la millor opció per executar, davant un gran ventall 
de possibilitats, condicionants, proposits . . .  tots ells travessats 
per idees, creences, prejudicis, models explicatius, ideologies . . . � 
la qual cosa fa queen economia no hi pliglii haver ulla lIeurralitat 
axiological$. Sens dubte, aquest primer registre gaudeix d'un cert 
«toe» idealista husserlia, que, com a tal, aporta, a parer meu, un 
saludable taranna propedeutic pedagogicament útil 16 per a 
endinsar-nos en el segon registre. 

El segon registre o nivell que proposem se situa en una clau 
que denominaré «limitativa», per la qual l 'economia mostra ara la 
seva praxi s ingular, on mana l a  psicologia del benefici, la 
simplificació de les decisions humanes a les opciolls desitjables 
ofertes pel merca! ¡ les seves pautes (telldellcies, regles i Ueis), 
generant-se així una «dinamica» socioeconomica incontrolable i 
amb freqüencia allunyada de les necessitats humanes fonamentals 
que conjunturalment les pot asumir o no, i de la qual cosa són 
mostra les [allades del merca! (competencia imperfecta, les 
externalitats negatives O la informació asimetrica) i lesfallades 
de l 'Estal (incapar;, a vegades, de redistribuir amb criteris de 
justícia les rendes, o de fer operatives les Ileis reguladores de 
I ' activitat economica) juntament amb la ¡nstal'lació d'esquemes 
mentals-culturals que primen el productivisme taylorista, el 
consumisme, la tecnocracia, la sacralització de la divisa franklinniana 

1 5 .  «(Com a ciencia apl icada i com a instrument polític -afirma 
Bartoli- l'economia, Iluny de ser "neutra", sempre esta impregnada 
de valors» (ibídem). 

1 6. La crítica de Husserl al positivisme en la Crisi de les del/des 
europees en el seu moment ( 1 936) constitueix un punl de referencia 
imprescindible en tota reflexió sobre els excessos praxics i la «pobresa.» 
axiológica que exhibeixen les ciencies, en general, i, en el cas que ens 
ocupa, un element d'orientaci6 per a noves analisis en ciencies socials 
i en I 'economia en particular. 
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del «temps és or» . . .  amb els resultats prou coneguts en el món 
actua(l7. 

Ens movem en aquest nivell «limitatiu» dins la complexitat 
(conjunt d 'agents económics que interaccionen), diversitat 
(pluralitat de factors significatius) i autonomia (dinamica económica 
col' lectiva autoorganitzada) de I 'anomenat «sistema económic», 
en el qual el coneixement i la previsió redueixen la «realitat» a 
comraposiciolls d 'interessos (<<contradiccions», en l lenguatge 
marxia), a vega des ocults, i que indiquen que la «racionalitat 
económica» queda fartament dominada, segons observa Paul 
Ricoeur, pel c{)lcIlI, la lluita orgallitzada cOI/Ira la natura, el 
sellse-selltit i la cOllsegiiem illsatisfacciól8; de tal manera que cal 
posar esment en el que m 'atreviria a batejar com a categories «para
ecollomiques» , quan aquest autor parla de I 'alllollomia del desig, 
la pluralitat i la irracionalital presents en la praxi económica. 

Per autollomia entén Ricoeur dues coses: 
- La constitució d'un mercat internacional que s'assenta so

bre la mundialització deis metodes de treball que I 'universa
lització de la tecnica ha permes, fent-se palesa en els aven�os 
a nivell planetari, de manera que la prospectiva i I 'eficacia 
presideixen el desenvolupament autónom de l'economiaI9. 

- La qüestió del desig: en efecte, la qiiestió de l 'autonol1lia és 
la qüestió del desig. L'hame de la prospectiva no és neulre, 
sinó que esta al servei de I 'home del desig20. 1 el «captiveri» 
de 1 'home del desig es pales, concretament, en la «xarxa» del 

17.  Que és el món, avui, de la mundialització, de l ' abisme Nord
Sud, de la immigració masiva, de la incertesa i del risc, de la precarietat 
laboral, de la «retirada» de I 'estat del benestar, de la deslocalització 
empresarial, de la movilitat deis capital s financers . . . 

18 .  P. RICOEUR, Éthique el politique, Esprit, 1985 (Du lext a I'actioll, 
Paris, Seuil, 1986, pp. 393-403). En aquest sentit, aqucst pensador 
reconeix que, en l'cpoca moderna, I'esfera economica ha aparegut com 
a «mecanisme social abstracte)), desatenent l a  consideració cap a la 
comunitat historica concreta, tot seguint, en aquest punt, l a  distinció 
hegeliana entre «estat interior» i «estat exterior» -la societat civil
marcada aquesta per la logica de les necessitats. 

19. Arlo cit., p. 2. 
20. P. R ICOEUR, Prévisioll écollolllique el choix élhiqlle. HislOire el 

Verilé, Paris, Seuil, 1955, pp. 309-3 1 0. 
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consumisme, així com en la concepció del treball com a «cost 
social de I'oci» i en el somni del domini de la tecnica. 

Pel que fa a la pluralitat present en el sistema economic 
(diversitat d'elements organitzats formant un «constructe» o 
artifici), hom troba, seguint Ph. Crabbé, els anomenats «sistemes 
complexos adaptatius»21 , és a dir, sistemes que evolucionen amb 
el temps, equilibrant-se i desequilibrant-se contínuament (sobre 
un model homeostatic d 'al ternan�a), donant peu a noves 
estructures «auto-organitzati ves» que s'expressen en una pluralitat 
dinamica imprevisible i, en aquest sentil, «irracional». En aquest 
pUn!, el model dialeclic marxia d'oposició deIs elemenls pOI ajudar 
a la comprensió d'aquesta complexitat, tot i la prevenció que cal 
manten ir davant la radicalització polaritzada a la qual el marxisme 
ha estat propens, com indica Ricoeur22. 

Respecte a la dosi d'irracionalitat dins el sistema economic 
que s'hi descobreixi, fem aquí també nostra la lúcida paradoxa 
-una rnés- que Ricoeur planteja, a saber, la de I ' aparent 
«raciol/alifa!» creixell1 (la del calcul i la previsió corn a joc dialectic 
en pro del benefici irnrnediat) davant «I'absurclitat creixell1» 
(insignificancia del treball, de I'oci i de la rnateixa sexualitat)23, de la 
qual, Iínies amunt, es feía resso Luis Racionero en contrapesar el 
que ell anornenava «les dues cultures»N. 

21 .  Ph. CRABBÉ, «Franc;ois Perroux el llya Ptigogine: Sislemes comple
xes el science économiquc», Étlldes ¡memoriol/ales, juin, 1998. p. 410.  

22.  Amb la matcixa contundencia, aquest filosof manté, al hora, la 
conveniencia, en  el desitjable context d'una «democracia económica» 
enlesa com a <dlibertal de decisió col·lectiva» que, d'una banda, «els 
educadors, els grups de pensament, les esglésies poden elcvar una 
pClició general amb vista a una planificació i una organització social 
que comporten el maxim de pluralisme», i, de l ' allra, el rebuig a tota 
reducció de la idea de competició social a la Huita de classes» (art. cit., 
o.c., pp. 306-307), pel que afegiria d' irracionalitat i d'irresponsabilitat 
cn la marx a del sistema económic i social. 

23. Arl. cit., p. 3 1 2. No endebades Ricocur conclou: «Entrant en 
el món de la planificació i de la prospectiva, desenvolupem una 
inlel'ligencia deis mitjans, una intel'ligencia de la instrumenlulilat-és 
veritaL que aquí hi ha progrés-, peró al maleix lemps assistim a una 
mena d'enfosquiment, de dissolució deis fins.» 

24. La cientificista-positivisla i la humanista. RACIONERO, Del paro 
al ocio, op. cit., cap. 5.  
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Entrem en el tercer registre antropologic: el del tara1l1lG 
sigllificatfu i 11lll1la1litzador de l 'ecol1omia. En la mesura en que 
l 'activitat economica esta al servei de I'home i no a l ' inrevés2s, és 
evident que el «xoc» entre els intents d'abusos mitjan\=ant 
I 'economia -«fets» humans contra humans-, aBo que en diem la 
«oikos-a-nomia» enfront de I 'exigencia «meta-economica» o 
«meta-oikos-nomia» resulta inevitable i, per que no dir-ho, indica 
un indici d'orgull i dignitat de I 'esfor� inconformista del «bon 
salvatge» davant I 'amena\=a del «mal salvatge». 1, en aquest combat 
permanent, dei a Ricoeur que «la més gran errada seria creure que 
el desenvolupament de la societat és una mena d'estructura que 
funcionaria automaticament, per damunt deis individus, afavorint 
una activitat negligent i contraria a la voluntat»26. 

L'economia, dones, ha de ser pe1lsada i HO solamell1 calcula
da, tal com succeix en altres disciplines, en la mesura en que tota 
parcel·la de saber efectiva no pot negligir la interconnexió de les 
qüestions en el conjunt complex en que ! 'ésser huma es troba 
inevitablement. Pensar en economia és «entrar en la complexitat i 
en la cara tragica de l'acci6», afirma Henry Bartoli27 .  I aixo requereix 
no abdicar de l'esperan\=a28 en la recerca, no sois de justícia i 
d'humanitat, sinó sobretot de «sentit», de significaci6 d'un proposit 
compartit pel conjunt deis homes. 1 aixo demana trebalIar en la 
reciprocitat de perspectives aportades pels diversos sabers: dret, 
economia, política, etica, ecología, antropologia cultural, historia . . .  ; 
és a dir, pel concurs de la imerdisciplinarietat que, pel que fa a 
I 'economia, ve exigida per la complexitat de qüestions que li escauen 
i la ultrapasen, i per la consegüent diversilat d'enfocaments 
metodológics que genera tanta heterogeneHat de fets i d' interro
gants. No endebades la il11erdisciplinarietat troba dins de si alIo 

25. On pose m «home» pose m «persona humana», en e l  que té de 
comingut pcrsonalista específic aquesta cxpressi6 (veg. el nostre article 
«L'economia i la persona», www. mounier-catalunya.k25.net). 

26. P. RICOEUR, Prévisioll écollomiqlle el choix éthiqlle, H. v., p. 30 l .  
27. H. BARTOLl, Repenser le developpemelll, op. ei/. 
28. Terme certament complex i present e n  tOl pensament d'estil 

personalista que tradueix amb prccisi6 «1' optimisme tragic» supcrador 
de la dcsesperaci6 i I ' infantilisme de la societal contemporania deIs 
quals parlava Emmanuel Mounier. 
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que el pensament económic anomenaria «principi de responsa
bilitat» o mesura d'exigencía etíca --etica de la responsabilitat29�, 
pel qual cal actuar sobre la base de projectes de sentit situats 
sempre a I 'horitzó del marc significatiu-históric �hermeneutic� 
mitjanyant I 'aportació deis metodes científics diversos que han 
d 'ajudar I ' home a re-siruar-se en la complexitat social ¡ 
específicament economica. 1 aixó requereix un exercici de maduresa 
intel · lectual que no cLaudiqui davant la des/wmanirzació 
fecnocratica i calcuLística, és a dir, d'un saber sobre «I'experien
cía humana» individual i col·lectiva, en la qual I ' economia, 
com altres disciplines, ha d'illserir-se en Ull tot epistemologico
interdisciplinar que la compromet ell la responsabilitat que ti 
pertocaJo. La civilització actual no pot permetre's el contrario 

Observacions Jinals 

Hem fet un succint repas des de I 'antiguitat, passant pels pa
res de la denominada «economia científica», fins a arribar a la  
percepció de compLexitat i incertesa qlle l ' economia i el 
pensamellf contemporani ens fIlostrell avui, amb la intenció de fer 
notar que I 'activitateconómica i la reflexió filosófico-antropológica 
�aquesta amb pretensió de contribuir a un  discurs al hora 
hermeneutic i lJ1eta-econoll1ic� han d'anar en la 11Iateixa direcció 
Illll1lallitzadora. En aquest paral·lelisme s 'esllavissa una trama que 
s'inicia en tota interacció epistemológico-interdisciplinar i es va 
constituint com a discurs antropológico-hermelleulic re-situador 
de ¡ 'Ilome que sigui testimoni de la capacitat humana de saber 
sobreposar-se a les ficcions �útils, d'altra banda� del «holl o mal 
salvarge» com a figures metafóriques que expressen, respectiva
ment, el doble vessant de recursos hlllllallS valllosos, d'una ban
da, ¡ de propellsiolls (feh/eses), de I 'altra, que entren en escena en 
tota decisió humana i, també, en I 'esfera económica. 

29. Que dirícm que és la fonl de tota deontologia económica, lant 
en la planificaeió macroeconómica com dins la microeconomia, cil la 
praxi empresarial. 

30. Formes concretes d 'aquesta responsabililal avui es fan paleses 
en el comer� just i en la banca ctíea. 
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