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ment i el «progrés», que vingui algú i
t’ho espatlli.

A partir de 1968, la crítica a «aquell»
model de creixement va venir de l’interior
del propi sistema, acusat d’una orientació
falsa, causant dels drames humans, eco-
lògics i econòmics que començaven a
emergir amb força. Els successius infor-
mes al Club de Roma, debatuts i polè-
mics, tractats en algunes ocasions de
«catastrofistes» i de no atendre específi-
cament les necessitats dels països ano-
menats «subdesenvolupats», van fer
moure els governs i l’ONU, que el 1972
convocà a Estocolm la I Conferència Mun-
dial pel Medi Ambient Humà.

Durant aquells anys, van publicar-se
centenars de llibres i papers sobre el
desordre general que es començava a
viure, i els fundadors del Club de Roma
van donar la versió de la situació en tre-
balls com La calidad humana, d’Aurelio
Peccei (Tusquets, 1977) i La situación de
nuestro planeta, d’Alexander King (Tau-
rus, 1978), productes, per tant, d’una bo-
na desena d’anys de reflexió. En el mo-
ment que s’iniciaven els moviments eco-
logistes arreu d’Europa, del cor mateix
del vell continent en sortien uns dissi-
dents del renovat sistema capitalista.
Era evident que, en un moment o altre,
calia dialogar-hi. En aquells anys setan-
ta, no vam ser nosaltres, la gent de sa-
bata i espardenya, els qui vam començar
aquell diàleg, sinó uns interlocutors ja
bregats en la cosa del maneig econòmic
i energètic, com Trias Fargas o Pere Du-
ran Farell, que també van fer –des de la

històrica història catalana– una reflexió
similar a la dels europeus del Club de
Roma.

LES IDEOLOGIES DESFASADES

El que són les coses: aquella reflexió –i l’a-
greujament de la situació general– va pro-
duir, com si diguéssim, un dels miracles
dels temps postindustrials: la connexió
conspirativa de dos que no es podien veu-
re, com l’esmentat Duran Farell i el nostre
Santiago Vilanova, combatent de tots els
fronts. En el curs dels anys vuitanta (el
1981 i el 1989), el senyor King va ser,
doncs, a Barcelona per anunciar la bona
nova del Club de Roma, en època de pleni-
tud globalitzadora neoliberal, en què em
va fer l’efecte que les amenaces mundials
d’aquest sistema de creixement tan des-
igual –tan durament esgrimides en els in-
formes de 1972 i de 1974– eren posades
en remull, no diguem ja per les dretes oli-
gàrquiques governants, sinó també per tot
l’espectre esquerrà, que mai no es va
creure l’apocalipsi a la carta presentat pel

P
er comprendre els orígens
del Club de Roma, cal retro-
cedir a finals dels anys sei-
xanta, quan un grupet selec-
te d’indutrials, empresaris,

financers i científics, tots amb vel·leïtats
filosòfiques, van començar a veure, des
de l’Europa occidental, que la marxa
global del planeta des de tots els punts
de vista no anava per bon camí. Ja hi ha-
via hagut alguns advertiments, des de
fora de les muralles de la fortalesa capi-
talista, però, com gairebé sempre ha
passat, no van ser presos en considera-
ció, perquè no hi deu haver res més em-
prenyador, per a aquells sectors del po-
der que van enfilar la directa del creixe-

El Club de Roma, tants anys després

Alexander King (Glasgow, 1909), doctor en Ciències, professor de
Física i Química (Munic, 1940), assessor científic del Ministeri de
Producció i de l’ambaixada britànica a Washington (1943-1947),
director per a Temes Científics de l’OCDE (1961-1968) i president
de la Federació Internacional d’Instituts d’Estudis Avançats
(IFIAS), va col·laborar, amb Aurelio Peccei, en la fundació del Club
de Roma (www.clubofrome.org), el 1968, a la històrica Academia
Nazionale dei Lincei (www.lincei.it). Aquest Club, destinat a estu-
diar la problemàtica mundial, va tenir, justament, corresponsals
arreu del món. Per fer-ho possible, mister King, en missió apostòlica
permanent, va ser a Barcelona, durant els anys vuitanta, en dues oca-
sions, el 1981 i el 1989, en el curs de les quals vaig conversar amb ell.

King va ser a
Barcelona a la dècada
dels vuitanta per
anunciar la bona nova
del Club de Roma.

EL CLUB DE ROMA ES VA FUNDAR A LA CIUTAT
ITALIANA EL 1968.


