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què està passant al món? 

Ignacio Ramonet Míguez (Redondela, Galiza, 5 

de maig de 1943), és un pensador i periodista gallec 

establert a l’estat francès. Ramonet va viure la seva 

infància a Tànger, i de jove va estudiar enginyeria a 

Bordeus, Rabat i París, on va doctorar-se en semio-

logia. També va ser nomenat Doctor Honoris Causa 

per la Universitat de Santiago de Compostel·la.

És doctor en semiologia i Història de la Cultura a l’Escola d’Estudis Superiors 

en Ciències Socials de París (EHESS) i catedràtic de Teoria de la Comunicació a 

la Universitat Denis-Diderot (París-VII). Així mateix és especialista en geopolítica i 

estratègia internacional i consultor de l’ONU.

És autor de diversos llibres sobre geopolítica i de crítica cap als mitjans de 

comunicació de masses, així com de multitud d’articles d’opinió i anàlisi polític, 

i una de les figures intel·lectuals destacades del moviment antiglobalització o 

altermundista. Ha estat guardonat amb diversos premis de periodisme estatals i 

internacionals per la seva tasca professional.

Des de 1990 fins 2008 va ser director de la publicació mensual Le Monde Diplo-

matique i la bimensual Manière de voir. Actualment imparteix classes a la Sorbona 

de París.

És cofundador de l’Organització No Governamental Media Watch Global (Obser-

vatori Internacional dels Mitjans de Comunicació) de la qual és president.També ha 

estat un dels principals impulsors del Fòrum Social Mundial, primer a Porto Alegre 

i, posteriorment en altres ciutats del món.

de maig de 1943), és un pensador i periodista gallec 

establert a l’estat francès. Ramonet va viure la seva 

infància a Tànger, i de jove va estudiar enginyeria a 

per la Universitat de Santiago de Compostel·la.
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La meva ambició avui és relativament modesta. Voldria consagrar aquest temps 

a parlar-los de la síntesi que significa aquest títol i simplement intentar respon-

dre a la pregunta: Què està passant al món d’avui? Com està funcionant el món 

avui? 

Avui dia, estem enfrontats a una mena d’enigma. Això passa a totes les socie-

tats, no sabem molt bé quins són els paradigmes que ens permetrien entendre, 

anticipar, el que està passant, de manera de poder situar-nos com a ciutadans 

davant el que passa al món. 

El món ha deixat de ser fàcilment legible. Avui dia té una lectura fosca i ens re-

sulta difícil entendre què està passant. Voldria proposar la meva pròpia lectura del 

que està passant en el món i com respondria jo a aquesta pregunta de com fun-

ciona el món avui. És una pregunta indispensable perquè si no entenem això no 

podem prendre consciència del nostre propi rol, del nostre paper com a ciutadans 

davant la dinàmica política, econòmica, social, cultural, de la nostra societat. 

Evidentment, és una síntesi, una proposició. No els estic donant una recepta 

dogmàtica, imperativa, que vostès estiguin obligats a acceptar. És una proposta de 

lectura del món, de les principals línies que permetin entendre el món. 

Si el món fos un mapa: quin tipus de coordenades he instal·lar per permetre 

distingir les coses més importants de les menys, de les que més incidència tenen 

de les que menys. 

Penso que no és possible proposar una graella única. O, en tot cas, a mi no 

m’és possible. Imaginem el que passa al món com si fossin una sèrie de partides 

d’escacs que s’estiguessin jugant a diversos taulers i, el conjunt de moviments 

Conferencia celebrada a la Universitat Catòlica de Córdoba (UCC) a l’Argentina. La trobada va ser pro-

moguda per l’Associació Iberoamericana de Dret de la Informació i de la Comunicació (AIDICO), i Ràdio 

Nederland (RN). A més va comptar amb l’adhesió de la UCC i de la Universitat Nacional de Còrdova.
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d’aquests taulers, ens permeten distingir les línies, les dinàmiques més impor-

tants. Si aconseguim identificar en aquests quatre taulers quines són aquestes di-

nàmiques, els actors, els desafiaments i les conseqüències principals, comencem 

a tenir una visió més clara dins d’aquesta nebulosa enigmàtica que és la realitat 

contemporània. 

- Els taulers d’Escacs 

Primer és el tauler de l’economia; segon, la geopolítica; tercer, les societats i 

quart, l’ecologia. Vostès diran que hi ha un cinquè. Evidentment, són els mitjans 

de comunicació i d’informació. Diríem que és la argamassa que uneix i permet 

l’articulació entre ells. Perquè la percepció que cadascú de nosaltres té del que 

es juga en aquests taulers, en general, està definida, dibuixada, i inspirada pels 

missatges que han estat emesos pels mitjans de comunicació i que jo, i cada un 

de nosaltres, hem interpretat.  

En el debat, abordarem aquest tema que ja va ser analitzat pel rector d’Universi-

tat Catòlica de manera molt lúcida i precisa.  
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- El tauler de l’economia 

Aquí veiem el que jo he anomenat la crisi del segle; una crisi sistèmica que ara 

ha esclatat i que molts analistes crítics hem vingut anunciant des de fa temps. 

L’economia no podia seguir funcionat així, sense que el sistema arribés a explotar 

i això va ocórrer el 15 de setembre de 2008. 

Quan la banca d’inversions Lehmann Brothers es va enfonsar i a partir d’allà tot 

el que estava en espera de consolidació, de destrucció, va rebre aquest cop i es 

va produir aquesta crisi sistèmica de la qual no hem sortit. Contràriament al que 

podíem pensar, en els primers mesos que van seguir a la crisi, no s’han tret les 

lliçons indispensables. 

En aquest tauler, veiem que tots els elements de l’edifici econòmic i financer, 

estan en crisi. Tots, han revelat les seves falles, com si s’hagués produït un ter-

ratrèmol. Vostès recorden que la crisi comença pel sector immobiliari als Estats 

Units i, consegüentment, el primer que s’enfonsa són els bancs hipotecaris. Se-

gueix amb les caixes d’estalvi, però no vaig a parlar d’això que ja he analitzat en 

els llibres “La catàstrofe Perfecta” i  “El Origen de la Crisis”. 

El que vull dir, és que és una crisi sistèmica. Molts analistes havien anunciat que 

el capitalisme ja havia passat per això la dècada del ’30 del segle passat i que 

anava a conèixer la seva fase neoliberal. Estem en una crisi sistèmica perquè els 
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bancs hipotecaris, d’inversions, de caixes d’estalvi, de dipòsit, les bosses, les au-

toritats de regulació, les agències de locació dels estats, les agències comptables 

internacionals tampoc no van funcionar. 

Per tant, es va produir la crisi del sector financer que duia les regnes d’aquest 

capitalisme, en la seva fase neoliberal, van entrar en crisi i que en els anys setan-

ta comencés amb la revolució conservadora universalitzada per Margaret Thatcher 

i Ronald Reagan i potser abans a Xile amb els “Chicago boys”. El 1980, amb l’elec-

ció de Ronald Reagan aquest caràcter una mica particular s’imposa com a norma.  

Vostès recorden que la frase que resumeix aquest esperit és la que Reagan va dir: 

“l’estat no és la solució, l’estat és el problema”. I des d’aquí comencen una sèrie 

de mesures econòmiques que comencen a desmantellar l’estat i a transferir el 

patrimoni al sector privat per mitjà de les privatitzacions. Abans no existia aquesta 

paraula. 

Això es va imposar com una norma, la 

idea que el mercat és la solució a qual-

sevol problema, que la llei de l’oferta i 

la demanda és l’alfa i l’omega del fun-

cionament de les societats que han de 

funcionar com una empresa. 

El mateix estat, ha de funcionar com 

una empresa. Amb la idea que el seu 

objectiu prioritari és produir beneficis 

sigui quin sigui el cost. També, en l’eco-

nomia en general, es va imposar la idea  que al mercat cal fer-li confiança cega 

perquè és capaç de autoregular-se. Un partit que s’ha de jugar sense àrbitre; 

l’estat, ni tan sols àrbitre ha de ser. I si té excessos, el mateix mercat els reduirà; 

si té mancances les omplirà. 

D’aquesta manera, el mercat de mica en mica va ser guanyat per una especu-

lació irracional conduïda per una cobdícia sense límits, i aquest període va produir 
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la crisi que en certa mesura ha empitjorat perquè fins ara havíem vist una sèrie 

d’elements i baules , i avui ens adonem que els propis estats entren en fallida i 

ho sabien. Al  llibre “La Catàstrofe Perfecta” jo deia que potser si es prolongava la 

crisi podríem arribar a veure-ho. I veiem països com Islàndia, Grècia -virtualment 

en fallida-, i podrien seguir Portugal, Irlanda, Espanya, Itàlia...  països importants 

amb dificultats. 

Veiem, a més, el desconcert de la societat polí-

tica internacional que no sap com anar al rescat 

de països colpejats per aquest sistema. Quan als 

anys 70 molts països d’Àfrica i Amèrica Llatina 

que estaven en fallida, queien sota els dictats de 

l’FMI que els imposava condicions molt fèrries. 

Significava que el país es convertia radicalment 

a la tesi del neoliberalisme i havia de admetre 

aquestes idees com a bones. 

En aquest tauler, diguem que la visió és relati-

vament pessimista. Molts observadors en el primer temps de ocorreguda la crisi 

vàrem poder veure com tornava l’estat. Els EUA, havien fet del principi de reducció 

de l’estat una tesi fonamental i vam veure com es va llançar a una sèrie especta-

cular de nacionalitzacions. 

Estats Units, tant al final de la presidència de (George) Bush i el principi de (Ba-

rak) Obama va tenir una política de nacionalització de la banca, de sectors indus-

trials com els automòbils, com els estats socialistes en el món no l’han tinguda. 

Dèiem, era el retorn de l’estat. No era una mesura d’avanç cap al socialisme però 

sí per a un neo keynesianisme. 

A la llarga història de l’economia moderna, mai hi ha hagut un període en l’eco-

nomia on el sector privat hagi volgut excloure a l’estat de l’economia. Mai. La nor-

ma històrica era la cohabitació del sector estatal i del privat. El mercat fins on sigui 

necessari i l’estat fins on és indispensable. Aquest tipus d’ajustament, ha funcionat 
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i en el període neoliberal es va arribar a concebre la idea que -el mercat- podria 

eliminar radicalment o reduir-lo a una espècie d’embrió sense importància o arra-

conar-lo. Llavors, pensàvem: la balança torna i entrarem en un període de capita-

lisme neokeynesià. Però, penso en aquest moment, ni tan sols s’ha après aquesta 

lliçó. Perquè les mesures de correcció han estat multimilionàries i els estats han 

gastat centenars de milers de milions de dòlars per salvar el sector bancari. Avui 

veiem que aquest sector, sense cap tipus de remordiments o de mala consciència, 

està atacant els propis estats, retraient-li d’alguna manera d’haver-los ajudat.  

- El tauler de la Geopolítica 

Observem que l’actor principal segueix sent Estats Units i en particular des de 

1989 -la caiguda del mur de Berlín i la desaparició de la Unió Soviètica- el que 

abans era un món bipolar, ara és unipolar. 

La dominació militar, en particular, és efectivament no discutible si més no en 

teoria. L’hegemonia de la hiperpotència nord-americana és real i aquesta consta-

tació és el que va conduir al govern del president Bush a voler traspassar-la des 

del geopolític amb la guerra de l’Iraq i de l’Afganistan. 

Però, en realitat, ens adonem que aquesta hegemonia no es tradueix en una 

dominació real del món pels Estats Units. Teòricament sí. Però, no en la realitat. 
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Els darrers deu anys han demostrat que l’unilateralisme avui és impossible. Va ser 

com un somni nord-americà de voler desempallegar-se de la Unió Soviètica per 

sortir del bilateralisme existent durant la guerra freda. 

Però aquest somni de dominar el món en solitari, aquesta mena de soledat 

arrogant, no durarà molt de temps. Perquè la realitat de les guerres de l’Iraq i de 

l’Afganistan, o simplement la realitat del desordre que es manté a l’orient proper, 

per més importants que siguin els seus recursos militars,  no és capaç de dur a 

terme sobre el terreny la seva supremacia. 

EUA no ha guanyat cap guerra. No 

aconsegueix pacificar Orient Mitjà ni 

redefinir el mapa com es proposa-

ven els estrategs nord-americans. I 

el temps en certa mesura s’ha es-

gotat. En el món d’avui els conflictes 

segueixen essent localitzats a un sol 

lloc del planeta.  

Vivim a un món pacificat des del 

punt de vista militar. Mai no hi ha ha-

gut un món amb tan poques guerres 

com avui, contràriament a les imatges que ens donen els mitjans de comunicació. 

Podem dir que no hi ha conflictes militars tradicionals.

En aquest moment, en el món, no hi ha una guerra entre dos estats i fora del 

que jo anomeno el “focus pertorbador” hi ha molt pocs conflictes. El conflicte 

colombià porta 50 anys. Molt pocs a Àsia, la guerra de Sri Lanka que ja va acabar, 

a les Filipines queden alguns elements, a l’Àfrica cap conflicte entre estats, i tots 

els conflictes del món són d’un estat contra una organització no estatal armada. 

El símbol del conflicte dominant de la nostra època, el conflicte exemplar, re-

presentatiu dels conflictes del món, és el que enfronta els Estats Units amb 

l’adversari principal, Al-Qaida. I Al-Qaida és una organització no estatal, que no té 
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territori, un grup molt difícil d’identificar, invisible i que pot aparèixer en qualsevol 

moment amb una capacitat de destrucció important.

I els altres conflictes estan localitzats 

al “focus pertorbador”, aquesta regió 

que va de l’est del Pakistan, a la frontera 

entre l’Índia i el Pakistan, al nord passa 

per Caixmir o el Caucas rus, el Kurdistan 

turc. A l’est acaba a Somàlia i al sud a 

Iemen i Somàlia. Dins d’aquest cercle se 

situen el 90 per cent dels conflictes. 

Caixmir i l’Índia al Pakistan, el con-

flicte del Pakistan una potència nuclear, 

la guerra de l’Afganistan, la guerra de 

l’Iraq, les tensions creades al voltant de 

l’Iran -sobre la perspectiva de si tindrà o no armes nuclears-, els conflictes israe-

lo-àrab, israelo -palestí. Els conflictes al voltant del Yurdistán rus, el Caucas -hem 

vist unes conseqüències dramàtiques a Rússia- i Somàlia -efectivament una zona 

d’anomia- potser Kangasur. Però fora d’aquesta àrea no hi ha conflictes armats 

representatius de la guerra tradicionals.

 Però en el si d’aquesta àrea, no només els Estats Units són molt presents amb 

centenars de milers d’homes, sinó que hi ha la principal aliança militar al món, és 

a dir l’OTAN. Cap guerra es guanya. Ni Israel ha guanyat la seva guerra, evidentment 

ha guanyat moltes batalles, és una superpotència militar, però el conflicte continua. 

D’altra banda, EUA no ha pogut evitar que l’àrea d’inestabilitat s’estengui. En el 

curs aquests anys, per exemple, Corea del Nord s’ha dotat de l’arma nuclear, no 

la tenia, la té ara.  A Amèrica Llatina, els EUA s’han vist obligats a prestar menys 

atenció a la zona pel fet que estaven concentrats massivament a l’orient proper 

després dels atacs de l’11 de setembre de 2001. 

A Amèrica llatina, hi ha estats molt crítics i que a més han establert una sèrie 
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d’aliances horitzontals amb els paï-

sos àrabs, amb el món africà, amb 

la Xina; Rússia és un actor important 

quan abans no hi era present. 

Curiosament, durant la guerra fre-

da, hi havia un sol aliat de la URSS, 

Cuba. Avui, hi ha molts aliats de la 

Xina i de Rússia a l’Amèrica Llatina. 

És a dir, que la influència real dels 

Estats Units ha reculat. No vol dir 

que no la tingui, segueix tenint in-

fluència i tracta de recuperar l’estadi 

anterior amb la quarta flota, etc... 

També els països llatinoamericans 

multipliquen les aliances entre ells: 

Unasur, l’Alba, etc., Unions econòmi-

ques que s’han desenvolupat. I per tant a escala internacional els EUA tot i ser 

la única superpotència avui dia, observem com es veuen obligats a compartir el 

lideratge. 

El EUA han fet que Nacions Unides tingui cada cop menys possibilitats de controlar 

l’activitat dels Estats Units. Aquests han aconseguit crear un grup que s’ha auto-

designat com a pilot de tempesta, el que anomenem el G8. Però, quan va esclatar 

la crisi econòmica en el primer tauler es va veure que no era suficient per pilotar 

les dificultats del món i Washington ha hagut d’acceptar que s’ampliï a l’actual G20, 

on estan representats una sèrie de països d’Amèrica Llatina, entre ells, l’Argentina.  

D’altra banda, la Xina s’ha transformat en una de les primeres potències comercials 

del món. Avui  existeixen aliances entre el Brasil, Rússia, Àfrica del Sud, Índia i Xina 

que constitueixen una perspectiva que crea un contrapès important als EUA. En 

aquest segon tauler les coses no són el que semblen, si no ho observem en detall. 
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El tauler de la vida de les societats 

El tauler tres, és extremadament important perquè significa les vides de les 

societats. Voldria recordar algunes xifres que tots coneixen però que convé tenir 

presents. 

Quan acabi de parlar durant 45 minuts: hauran mort 45 dones en el món durant 

el part; 90 nens hauran mort només a l’Àfrica per malària, perquè moren dos 

per minut, constantment; 450 nens van a morir perquè han begut aigua de mala 

qualitat (10 per minut, de cada dia, setmana, del mes, de cada any); 945 nens de 

menys de cinc anys hauran mort per malalties fàcilment curables perquè moren 

21 nens per minut per falta de medicaments. 

És a dir, totes aquestes persones que moriran mentre estem parlant, i del qual 

els mitjans de comunicació no parlaran perquè no té res d’excepcional, no hauran 

mort per fatalitat, sinó perquè són pobres. El que mata aquestes persones és la 

pobresa. 

I vostès saben que els pobres abunden en aquesta planeta, perquè el 40 per 

cent de la humanitat viu amb menys de 2 dòlars al dia -som 6.500 milions d’ha-
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bitants. Pensin, que una vaca europea rep una subvenció diària de 5 dòlars al dia. 

  En aquest món val més ser una vaca europea que una persona pobre del món. 

És absolutament tràgic. 

Malgrat els esforços que s’estan fent en matèria d’educació, segueix havent-hi 

més de 800 milions d’analfabets al món dels quals el 70 per cent són dones o 

nens. Gairebé una mica més d’un terç de la humanitat no disposa de clavegueres, 

ni de banys, i fa les seves necessitats fisiològiques contaminant i difonent malal-

ties. I una persona de cada tres no té electricitat...

Per tant, les qüestions de desenvolupament segueixen sent qüestions priorità-

ries en el món, quan el que sobra són els diners. Hi ha prou diners per donar una 

renda personal, de per vida, a cada ciutadà del món. Per això diverses associacions 

de ciutadans demanen la creació aquesta renda de subsistència, perquè hi ha els 

mitjans materials per fer-ho.  Durant el període neoliberal, totes les ajudes al de-

senvolupament estatals han estat disminuïdes i s’ha transferit la responsabilitat 

al sector privat. Es diu “sector humanitari” i ara assumeix aquesta funció culpa-

bilitzant i exigint a la societat que ha de donar diners per ajudar els damnificats 

d’Haití, als nens pobres d’Àfrica, quan els estats han deixat de fer-ho. 

A la dècada de 1990, l’ajuda al desenvolupament dels països rics contribuïa amb 

un míser 0,33 per cent del PIB. Avui, els països rics consagren només el 0,25 molt 

menys que als noranta. En aquest tercer tauler veiem que la societat demana 

major justícia social, major igualtat, i major esforç al desenvolupament. 

I les relacions de riquesa i pobresa no han canviat. Recordeu que si dividim la 

població mundial en cinc grups d’acord amb els seus recursos, el primer grup 

composat per un 20% de la població mundial té el 80% dels recursos i l’últim 

grup, el més pobre, té menys del 0,5% de la riquesa. 

Aquest és un món desigual, i és absolutament excepcional que els 3 mil milions 

d’habitants exclosos no es revoltin. És un miracle que no protestin més, que no 

reclamin més, que no cridin més fort, contra aquest desordre establert. 
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- La crisi climàtica 

Voldria acabar amb el quart tauler, el qual, òbviament, en els darrers temps s’ha 

transformat en el més important, tot i que cada un dels altres és cabdal. Perquè 

ara sentim que la principal amenaça, per a tots nosaltres, com a gènere humà, 

és la crisi climàtica que no fa distincions entre els països desenvolupats i no de-

senvolupats, entre les famílies acabalades i les desheretades. La crisi climàtica 

afecta tothom. 

El model de desenvolupament que hem adoptat, tan desigual, aquest model 

d’explotació de la natura i de producció, està creant un efecte hivernacle que 

provoca un reescalfament global amb milers de desordres climàtics que hem 

començat a veure. S’estan fonent les glaceres, els pols, s’està escalfant l’aigua de 

mar, està augmentant el nivell del mar i és en perill l’existència de països sencers, 

en particular arxipèlags. Està augmentant la desertificació en moltes regions del 

món, i si aquest fenomen continua es produiran “guerres climàtiques”. 

Vostès han sentit parlar de la guerra del Sudan: és la primera guerra climàtica, 

perquè la zona desèrtica s’ha estès cap al nord i ha empès a les poblacions nò-
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mades que hi subsisti-

en fins a les zones on 

hi ha els pagesos esta-

blerts. Això ha produït 

un xoc que ha causat 

centenars de milers de 

morts. 

Però, s’estima que si 

seguim degradant el 

clima, si no canviem el 

model energètic, són 

centenars de milions 

de persones les que es 

posaran en moviment 

per fugir de les zones 

inundades o desèrti-

ques. Ahir comentàvem 

amb el doctor Cepeda a 

San Juan -una província 

bonica, excepcional, un oasi gràcies a les aigües del Riu Sant Joan que vénen d’una 

glacera-, que el dia que aquest glacera desaparegui, desapareixerà Sant Joan, i 

els habitants s’aniran a altres parts i tindrem guerres climàtiques a l’interior dels 

països. 

És dramàtic que la conferència de Copenhaguen –a la qual vaig ser-hi - no hagi 

generat cap mena d’intervencions o línies d’actuació a causa per la ceguesa, l’ego-

isme, la miopia que tenen molts dirigents -no tots, afortunadament. Cal destacar 

que representants llatinoamericans han estat absolutament coherents; especial-

ment el president bolivià Evo Morales , el veneçolà Hugo Chávez i l’equatorià Rafael 

Correa. 
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què està passant al món? 

Els cinc desafiaments 

Si veiem aquests taulers, enfrontem cinc grans desafiaments. 

Primer: el canvi climàtic. 

Cadascun de nosaltres ha d’estar conscient que aquest és el perill imminent per 

a l’espècie humana. 

Segon: la bomba de la pobresa. 

Passa el temps i el nombre de pobres augmenta. Encara que, en alguns països 

d’Amèrica Llatina, disminueix gràcies a les polítiques progressistes de molts governs. 

Tercer: la fi del petroli.

La necessitat d’un canvi de l’energia dominant. 

Quart: una amenaça que no es pot excloure de guerra nuclear, o si més no de 

proliferació nuclear. 

Cinquè: una amenaça de trencament d’estats i d’hiperinflació per esborrar els 

efectes de la crisi sistèmica i que es tradueix en més pobresa per als pobles.  
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què està passant al món?

- Cinc mesures urgents que convindria prendre: 

1.- Instaurar una taxa internacional de redistribució solidària sobre 

els beneficis financers, borsaris i del mercat de canvi. És indispensable, 

necessari, urgent. 

Molts països capitalistes ho estan dient. 

2.- Suprimir els paradisos fiscals, és més urgent que mai. Els han suprimit ad-

ministrativament però , tot i això, existeixen.

 3.- Instaurar una taxa carboni internacional. Si hi ha una producció amb alt con-

sum de CO2 que produeix l’efecte hivernacle ha d’estar taxada més altament per 

incitar a produir productes amb menys carboni. 

4 - Produir la desnuclearització del món.

5 - Suprimir definitivament, sense que  es torni a discutir, el deute extern als  

països pobres.  

Moltes gràcies. 
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