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Creixement i benestar social

ALEXANDRE CASADEMUNT MONFORT

T
ots els partits polítics, quasi sense ex-
cepció, fan, avui, apologia del creixe-
ment demogràfic i econòmic. Recent-
ment, el líder d’Unió Democràtica, Du-

ran i Lleida, invocava, en el congrés del seu par-
tit (UDC), al creixement de la població autòctona
per compensar l’onada migratòria; és a dir, a ac-
tuar com a cristià, però demòcrata de cintura cap
avall... És clar que, des de posicions més laiques,
també es defensa el creixement demogràfic:
«Som 7 milions!», exclamava, cofoi, el president
de la Generalitat al Parlament de Catalunya. Fins
i tot des de posicions manifestament i suposada
sostenibilistes es produeix una clara inhibició
davant  d’aquesta creuada expansionista. 
Cal dir que els mitjans de comunicació han con-
tribuït eficaçment a fer que aquestes posicions
expansionistes esdevinguessin un dogma in-
qüestionable per als ciutadans, un valor a com-
partir. S’arriba fins i tot a fer creure que créixer
equival a ser més solidari o que per a ser més di-
versos cal ser més nombrosos...
Si el creixement demogràfic és avui assumit com
a necessari i desitjable, el creixement econòmic
ha esdevingut, des de fa temps, un objectiu pri-
mordial i inqüestionable per a totes les forces
polítiques, fins i tot per a les més sostenibilis-
tes... Tots el programes electorals parlen de crei-
xement, sostenible o no. 
Sembla lògic demanar-se com s’ha arribat a

aquesta situació, quan la crisi ecològica i energè-
tica del planeta sembla més evident que mai.
Fixem-nos que en els anys vuitanta –oblidades ja
les reflexions del Club de Roma sobre els límits
del creixement– les forces polítiques expansio-
nistes –que en aquell moment no eren totes– en-
cara justificaven llur posició apel·lant a argu-
ments com la reposició de les forces productives
o la sostenibilitat del sistema de pensions i de
seguretat social. Avui, hi ha alcaldes que propo-
sen  creixements urbanístics que doblen i tripli-

quen la població actual d’un municipi pel sol fet
d’obtenir uns ingressos en concepte de permisos
i taxes derivats de la construcció d’habitatges.  
Com és que avui ja no és necessari cap argument
per justificar el creixement? 
De ben segur, perquè no n’hi ha cap. Perquè es
tracta, senzillament, d’una opció política més; no
de cap veritat científica. Cap teoria, ni política ni
econòmica, no ha demostrat fins al dia d’avui
que el creixement econòmic i demogràfic contri-
bueixi a la felicitat humana o al benestar social.
Cap evidència empírica ens indica que un major
creixement comporti una major equitat i justícia
socials. És important destacar-ho, perquè en cas
contrari podríem admetre que el creixement és
convenient encara que no ho sigui per a la soste-
nibilitat del planeta. 
Segurament, la caiguda del mur de Berlin no so-
lament va deixar el sistema capitalista sense re-
ferents econòmics, sinó que també el deixà orfe
de justificació moral i ètica. És obvi que l’expan-
sionisme econòmic i demogràfic és  funcional per
a l’imperialisme econòmic, implícit en l’actual
procés de  globalització. Ara bé, que això sigui
obvi no vol dir que sigui necessari o políticament
correcte: seria èticament justificable invocar al
malthusianisme més radical per contenir els
preus del mercat immobiliari? Segurament, tam-
poc. Altrament, estaríem justificant èticament les
necessitats del nostre sistema econòmic; com

segurament està passant amb la guerra de l’Iraq. 
L’adhesió incondicional i unànime a conceptes
com el de «creixement econòmic», posa de ma-
nifest la ceguesa d’un sistema econòmic i alhora
polític. Palesa la determinació econòmica de les
opcions polítiques: tota opció política no funcio-
nal per a l’actual sistema econòmic no és consi-
dera una opció políticament correcta. Fixem-nos,
per exemple, en la ràpida readaptació del con-
cepte de sostenibilitat: la sostenibilitat es consi-
derada un objectiu polític en la mesura que és
compatible amb el creixement econòmic. El pro-
jecte de Constitució Europea prou que es preo-
cupa d’indicar-ho ben clarament. 
És preocupant que des de la responsabilitat de
les institucions, locals o internacionals, no s’a-
bordi, seriosament i sincerament, aquesta so-
bredeterminació econòmica de la política i de les
polítiques. Una sobredeterminació perillosa no
solament per a la sostenibilitat ambiental del
planeta sinó també per a la sostenibilitat del
nostre sistema polític, com demostra la creixent
desafecció envers les democràcies occidentals. 
Qui s’atreveix, avui, a reobrir el debat sobre els lí-
mits del creixement;  qui, a replantejar les teories
sobre el «creixement zero», a considerar la des-
materialització de l’activitat econòmica i la valo-
ració dels recursos naturals com a recursos pa-
trimonials? 
A créixer, doncs, que són dos dies!
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