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Club, on –segons Alexander King– «les
ideologies actuals estan desfasades».

El cas és que la dreta d’aquell moment,
de 1981, va convidar Alexander King a par-
ticipar en el cicle de conferències sobre
«La rehumanització de la ciutat», que va
organitzar a Barcelona el club d’estudis
Catalunya 2000, presidit per Ramon Trias
Fargas –que va morir poc després, el
1984– i que comptava entre els seus fun-
dadors amb Francesc Mas Sardà, Agustí
Montal i Jaume Miravitlles, el popular pe-
riodista i home d’acció del Comissariat de
Propaganda durant la Guerra Civil.

En una saleta del Palau de Congressos
de Montjuïc, abans de la seva dissertació,
vaig preguntar al senyor King com veia el
«pati mundial» amb relació a allò que tres
anys abans, el 1978, havia publicat en el
seu llibre, i em contestà: «La població
mundial continua expandint-se, les dificul-
tats en el camp de l’alimentació es veuen
agreujades i la penúria energètica són te-
mes ben clars després d’aquest llibre, per-
què no hem trobat encara la manera de fer
front a aquests problemes. Altres fets, pe-
rò, ens fan ser una mica optimistes: l’ac-
ceptació pel gran públic d’aquestes qües-
tions i el fet que molts homes polítics es
prenen seriosament aquests temes, tot i
que les Nacions Unides no funcionen pas
gaire bé». El tema del Diàleg Nord-Sud i
del Nou Ordre Econòmic Internacional,
que les desesperades perifèries socialistes
del món preconitzaven des de 1974, estava
a l’ordre del dia, i vaig preguntar-li si s’ha-
via avançat en aquest camp, però em digué
que no, que «el Diàleg ha fracassat, perquè
les dificultats econòmiques estan en el
món sencer i, a sobre, la cursa d’arma-
ment ens porta cap al desastre absolut.
Aquesta crisi s’estén als grans i als petits
països, els quals despenen més en armes
que no el que guanyen per a ajudes. És una
situació boja completament».

L’HOME, LA DIFICULTAT ESSENCIAL

Preguntat pel fenomen, tan real, de la in-
dustrialització, em va dir que «ha funcio-
nat des del punt de vista material, mentre
que les dificultats essencials radiquen en
l’home mateix. Estem en un temps d’es-
pera, en el llindar d’una segona revolució
industrial». Aquí vaig permetre’m indicar-
li que, si es referia a la informàtica, jo ha-
via sentit dir que era la tercera, però em va
dir que era igual, que era la gran qüestió
d’actualitat, i vaig pensar que tenia raó,
perquè, al capdavall, què importa l’ordre
en la numeració de les nostres futures
barbaritats.

Tanmateix, com tot el que s’esdevenia
al món, la segona o tercera revolució
mundial preocupava al Club de Roma, que
ja havia encarregat a un grup d’experts un
altre dels seus corresponents i carregats
informes, que van titular, amb indispensa-
ble realisme, Microelectronics and So-
ciety: For Better or for Worse («Microelec-
trònica i societat: per al millor o per al pit-
jor», Pergamon, 1982), de G. Friedrichs i A.
Schaff. L’humanisme científic del doctor
King feia dir-li que «es poden usar aques-
tes possibilitats tècniques, però hi ha d’ha-
ver en la societat un canvi polític molt pro-
fund, que ni els sistemes capitalista o

marxista, tal com estan ara, no crec que
puguin assolir».

En aquella època –inicis dels vuitanta–,
després dels nostres empatxos institucio-
nals, constitucionals i estatutaris, tot ben
consensuat i esporgat, potser era el pri-
mer cop, a Barcelona, que se sentien ide-
es com aquelles, que semblaven prefigu-
rar, per a àmplies majories socials, el fu-
tur descrèdit de les ideologies convencio-
nals. I és que certa dreta, quan és intel·li-
gent i es revolta, sol ser molt més llibertà-
ria que l’organigrama enquadrat i normal-

ment rígid de les esquerres, que, amb les
excepcions que es vulgui, han preferit
adaptar-se al sistema econòmic del capi-
tal i a l’Estat que li serveix d’avalador, que
no pas conformar des de baix una verita-
ble societat socialista humanitzada.

El cas és que King deia tot allò, després
d’haver passat per la «glòria» productivista
de l’OCDE, alhora que afegia, en una sen-
tència per recordar, que «tots els proble-
mes del món són horitzontals, mentre que
totes les estructures són verticals», com el

sindicalisme franquista, vaig pensar de se-
guida, i com les del gran tinglado financer,
energètic i comunicatiu, penso ara. Em vaig
anar acomiadant, i encara em va parlar de
les multinacionals, que no finançaven el
Club, em digué; de la situació a l’Àfrica, i de
la Comissió Trilateral, amb la qual no tenia
res a veure. Abans de començar la confe-
rència, algú, no sabent segurament que
l’il·lustre professor ja no creia en les actuals
ideologies, em deia a cau d’orella: « King és
la dreta del Club de Roma». Ja m’agradaria
tenir «aquesta» dreta.

VUIT ANYS DESPRÉS

Qui m’havia de dir que vuit anys després,
el 1989, havia de tornar a trobar-lo! A di-
ferència de 1981, en què Alexander King
era convidat per una «dreta» (Trias Far-
gas, Duran Farell, etc.) que ja havia co-
mençat a pensar en els termes del Club
de Roma, en aquella nova ocasió era con-
vidat ni més ni menys que per la Genera-
litat que presidia Jordi Pujol, i que a través
de les conselleries d’Agricultura (Miró Ar-
dèvol) i de Política Territorial (Joaquim
Molins) organitzava a Barcelona el Ir Sim-
posi Internacional Una Sola Terra, darre-
re del qual –per la temàtica, la intenció i
les persoanlitats convidades– era ben cla-
ra la mà de Santiago Vilanova, que va te-
nir l’habilitat de seduir els citats conse-
llers, i presumiblement el mateix presi-
dent, per convocar els primers espases
de l’economia ecològica. Allí, junt a José
Lutzenberger (ministre brasiler de Medi
Ambient), René Dumont (agroecòleg),

Zhores Medvedev (crític nuclear a l’URSS) i
Edward Goldsmith (pioner del pensament
ecologista), hi havia, també, Alexander
King, que parlava de «La Gran Transició».
El va presentar al públic, el 31 d’octubre de
1989, per tancar el cicle, l’enginyer indus-
trial i empresari introductor de l’energia
nuclear i el gas natural, Pere Duran Farell
(1921-2000). El miracle postindustrial s’ha-
via produït: Duran parlava de «conspiració
civil» per aturar la tragèdia global a la qual
anàvem abocats –i que ell havia col·laborat
a dissenyar–, i qui havia promogut que Du-
ran parlés era en Santiago Vilanova, que
durant els anys setanta es va fer un tip de
denunciar les maniobres energètiques en
què havia participat el reconegut empresa-
ri. Aquesta mena d’«abraçada de Bergara»
va tenir un efecte doble: en Vilanova va co-
mençar a ser vist com un «venut» al poder,
per part d’um món pretsesament ecologis-
ta i alternatiu que en la seva majoria no ha-
via passat de l’estadi infantil de la protesta,
i en Duran devia ser considerat un «des-
classat», de part d’un món industrial i fi-
nancer, el seu, per gosar pensar en termes
ecològics i socials i, per tant, allunyar-se
del dogma del creixement perpetu.

SABER, PERÒ NO SER SAVI

Així estaven les coses en aquella tempora-
da. El meu retrobament amb King va ser
més ampli, assossegat, però no per això
menys radical. El vaig trobar més lúcid i sa-
vi que mai, sobretot quan penso que va dir-
me, com si li baixés la inspiració directa-
ment del Buda: «Sabem més, però no som
més savis. Hem arribat –afegia– al moment
de les grans evidències, aquell moment en
què qui vol, pot veure el que està passant a
l’exterior i a l’interior de les societats.
Aquest moment l’anomenem “La Gran
Transició”, perquè ofereix moltes prome-
ses: ens pot alliberar, però ens pot fer es-
claus. I és difícil fer front a tots els reptes,
perquè els problemes són globals, i no no-
més locals i, per contra, els governs estan
tiranitzats per les eleccions, per previsions
a curt termini, que és una manera molt
miop d’actuar sobre la realitat».

Va diferenciar-me la problemàtica am-
biental d’aquell moment i dels d’abans,
quan em va dir: «Fa trenta o quaranta anys
hi havia focus contaminants més o menys
controlats, en canvi ara hi ha una macro-
contaminació que té els seus efectes més
visibles en les substàncies químiques tòxi-
ques no biodegradables, en la capa d’ozó, la
pluja àcida i l’efecte hivernacle. Per tant,
l’entorn ja no és una qüestió d’aquelles mi-
nories que estan per la netedat, sinó un pro-
blema general. El que fem o deixem de fer
pot arribar a ser irreversible, perquè pot tra-
duir-se en més zones àrides, més huracans
o regions inundades, tot plegat conseqüèn-
cia dels canvis climàtics. Jo no vull veure la
continuació d’aquest món materialista.
Hem de reconstruir les nostres vides d’una
altra manera!», m’acabava dient aquest hu-
manista que, com a bon escocès que és, do-
nava una «importància extraordinària» a les
unitats ètniques. 

Aquestes seves paraules van ser dites el
1989, però continuen sent les d’ara mateix.
Què deu estar pensant, des de Londres, on
viu, als seus noranta-cinc anys?

«Tots els problemes 
del món són
horitzontals, mentre
que les estructures són
verticals.»


