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El darrer llibre1 editat per An-
thony Giddens és una aportació
remarcable al debat teòric de la
socialdemocràcia europea. El lli-
bre consisteix en un recull de
breus articles acadèmics de desta-
cats sociòlegs i economistes; en-
tre ells, per exemple, Ulrich Beck,
Gösta Esping-Andersen, Julian
Le Grand o Saskia Sassen. Mal-
grat que l’obra ha estat, fins a
data d’avui, només publicada en
anglès, la seva temàtica no es li-
mita a l’anàlisi de la Gran Breta-
nya sinó que és exportable a la
resta d’economies occidentals. 

El llibre està arrelat en la tra-
dició del liberalisme igualitarista,
una línia de pensament que pro-
bablement hagi tingut el seu mà-
xim exponent en el filòsof nord-
americà John Rawls.2 La clau de
volta de la teoria de justícia dis-
tributiva que formulà Rawls és
l’anomenat «principi de la di-
ferència», és a dir, que qualsevol
desigualtat en els recursos de par-
tida serà injusta excepte si reper-
cuteix en el benefici dels més de-
safavorits. La justificació clàssica
d’aquest principi és l’argument
segons el qual si els individus es
situessin en una hipotètica posi-

ció original, sota el vel de la ig-
norància, sense saber quin serà el
seu talent innat, la seva herència,
les seves condicions familiars,
aleshores sentirien una enorme
aversió a què l’atzar els adjudi-
qués el pitjor lloc en la societat.
Per altre costat, però, les desi-
gualtats finals o d’arribada seran
justes si aquestes són conseqüèn-
cia de l’èxit o l’esforç personal. 

La tesi central del llibre edi-
tat per Anthony Giddens és que
cal reivindicar la complementa-
rietat entre els mecanismes de
mercat i l’obtenció de nivells ele-
vats de justícia social, així com la
conveniència d’introduir les re-
formes necessàries per tal de fer-
ho possible. En altres paraules,
l’Estat del benestar del s. XXI
haurà de ser compatible amb un
elevat dinamisme empresarial i la
creació de llocs de treball. Però
aquesta no és una tasca senzilla,
perquè ara mateix, en l’anomena-
da economia del coneixement, la
percepció majoritària és que les
economies de mercat tendeixen a
anar acompanyades d’increments
en les desigualtats. De tal manera,
que semblaria un oxímoron voler
fer compatibles el mercat i la jus-

tícia social. I la realitat és que no
és només una percepció; com bé
s’encarreguen de mostrar Esping-
Andersen i Robert Walker, les de-
sigualtats en renda disponible van
aguditzar-se durant els 80’s i 90’s
en la majoria de països de la
OCDE.3 És més, com assenyala
l’economista britànica Jo Blan-
den,4 el ràpid creixement de les
desigualtats que es va iniciar el
1979 a Gran Bretanya fou sovint
justificat assegurant que la socie-
tat era llavors més meritocràtica,
i que per a una persona de baix
status seria fàcil enriquir-se tre-
ballant dur. De totes maneres,
aquesta asseveració és falsa; la
mobilitat social a Gran Bretanya
va reduir-se també durant els anys
80’s i 90’s. 

Tot i això, aquesta aparent
contradicció entre els mecanis-
mes de mercat i la justícia social
no sempre ha estat sentida així.
Tal i com recorda Edward Mili-
band, fill del sociòleg marxista
Ralph Miliband i estrella emer-
gent del nou laborisme anglès,
durant els anys 60’s i 70’s bona
part dels països occidentals van
viure l’expansió dels seus mercats
de treball, la millora de la situació
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econòmica dels treballadors menys
qualificats, la introducció de sis-
temes impositius progressius i la
creença generalitzada que el capi-
talisme tendia a la igualació de les
rendes. Òbviament, tot això es va
veure truncat per les crisis econò-
miques dels 70’s i l’apogeu de la
dreta de Reagan i Thatcher.

Com era d’esperar d’Anthony
Giddens, però, les reflexions i
propostes que el present llibre ens
proveeixen no miren cap al passat
amb nostàlgia, sinó que miren de
dibuixar estratègies modernitza-
dores que combinin creixement
econòmic i inclusió social. Els cinc
elements principals que haurien
de guiar aquest New Egalitaria-
nism són els següents: (i) l’accep-
tació que és necessari expandir
l’eficiència productiva i garantir
el dinamisme econòmic; (ii) la
voluntat d’igualar les oportunitats
dels individus al llarg del cicle vi-
tal, és a dir, combatre l’herència
social; (iii) pal·liar els determi-
nants de la pobresa persistent, es-
pecialment la pobresa infantil i de

les famílies monoparentals; (iv)
introduir mecanismes de corres-
ponsabilitat, condicionalitat i trans-
parència a l’hora de proveir ser-
veis i prestacions, defugint per
tant l’universalisme; (v) i final-
ment, acceptar com a marc l’eco-
nomia del coneixement així com
l’impacte de la globalització i la
possibilitat d’una certa tensió en-
tre la diversitat cultural i la soli-
daritat necessària a l’hora de
mantenir els Estats del benestar. 

Un dels reptes més importants
que hauria d’encarar el nou igua-
litarisme és l’actual tendència a la
polarització dels mercats de tre-
ball. L’economista nord-americà
Robert D. Atkinson5 descriu aquest
fenomen com la creació de mer-
cats de treball en forma de U. El
canvi tecnològic seria el causant
de l’augment en la demanda de
treballadors qualificats i de la re-
ducció en la demanda de treballa-
dors de qualificació mitjana. De
tal manera que el mercat tendeix a
premiar amb salaris més alts el
capital humà. Així, l’economia

nord-americana evoluciona cap a
una societat diferenciada entre
pròspers treballadors del coneixe-
ment i treballadors del sector ser-
veis amb salaris baixos. El cas de
Gran Bretanya no seria gaire dife-
rent; un estudi recent6 mostra la
intensificació de la creació de
llocs de treball ben remunerats en
el sector financer i d’empresa
(lovely jobs) i, per altra part, la
concentració de llocs de treball
mal remunerats i de poca qualifi-
cació (lousy jobs). Un fenomen
paral·lel a la polarització del mer-
cat de treball és la concentració
de la riquesa en la gamma alta de
la distribució de la renda. Per
exemple, Anthony Giddens dóna
dades segons les quals a Gran
Bretanya dos cinquens de l’incre-
ment total en les rendes personals
entre 1979 i 1999 s’hauria con-
centrat en el 10% més ric de la
població.7

Probablement, però, la contri-
bució més important del llibre és
el capítol d’obertura de Gösta Es-
ping-Andersen. El sociòleg danès
es pregunta: ¿fins a quin punt són
preocupants els increments en les
desigualtats en renda disponible i
polarització del mercat de treball
dels anys 80’s i 90’s? La resposta
dependrà fonamentalment de quin
sigui el nivell de mobilitat social.8

Si el fet de provenir d’un status
baix afecta les teves possibilitats
al llarg del cicle vital, aleshores el
creixement de les desigualtats
haurà estat pervers. Si no hi ha
suficient mobilitat social no ens
aproximarem a una igualtat d’o-
portunitats rawlsiana. És més: és
raonable pensar que les societats
més desiguals tendeixen a ser
també les que gaudeixen de me-
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nor mobilitat social i major per-
sistència de la pobresa, fet que
posaria en entredit la vella cre-
ença segons la qual en societats
desiguals hi haurà més incentius i
creixement econòmic. 

Per disminuir els efectes de
l’herència social, Esping-Ander-
sen proposa dues polítiques públi-
ques: invertir en nens i propiciar
la incorporació de la dona al mer-
cat de treball.9 Que la dona treba-
lli és important, en primer lloc,
per disminuir dràsticament la po-
bresa infantil. Segons Esping-An-
dersen hi ha una gran reserva de
dones amb escassa formació sen-
se participar activament en els
mercats de treball. La segona po-
lítica necessària per combatre
l’herència social és invertir en els
nens. Segons l’evidència empíri-
ca recent les variables que deter-
minen l’elevada herència social
són el capital cultural familiar i
especialment les habilitats cogni-

tives que desenvolupen els nens
en els primers estadis educatius.
Perquè són els estímuls de la
primera infantesa els que afecta-
ran el desenvolupament de les ha-
bilitats cognitives que posterior-
ment s’utilitzaran en el mercat de
treball.

Un dels aspectes que el llibre
tracta amb certa ambigüitat, però,
és la qüestió fiscal. Giddens es
mostra partidari de no augmentar
els tipus impositius marginals
màxims, per no penalitzar massa
rotundament l’èxit, però sí de mi-
rar d’evitar la concentració de ri-
quesa en la part alta de la dis-
tribució mitjançant incentius fis-
cals i un renovat esforç per lluitar
contra l’evasió d’impostos. Així
doncs, Giddens es mostra partida-
ri de combatre les desigualtats
sense incrementar substancial-
ment els tipus impositius. Per
contra, assenyala que l’important
és concentrar-se en la base fiscal

més que no pas en els tipus mar-
ginals i assegura que el propi crei-
xement econòmic produirà un
increment de la recaptació. En
qualsevol cas, però, em sembla
important adreçar contradiccions
de la imposició progressiva com
és el fet que a Gran Bretanya el
quintil més baix de contribuents
paguen una proporció més alta
dels seus guanys en concepte de
l’impost sobre la renda que no pas
el quintil més alt. És autoevident
que l’acumulació de riquesa és
injusta quan aquesta no prové de
l’esforç individual o projectes de
risc empresarial, sinó d’elements
propis de la loteria natural com
ara l’increment dels retorns de
propietats o l’herència familiar.
És per això que la imposició so-
bre les herències poden jugar un
paper important a l’hora de modi-
ficar la persistència de la riquesa
entre generacions.

Una altra aportació especial-
ment rellevant és la de l’econo-
mista Robert Walker i la seva anà-
lisi de la pobresa i les desigualtats
mitjançant l’estudi de dades de
panel (quan un mateix individu és
enquestat vàries vegades al llarg
del temps). Walker assenyala la
necessitat d’analitzar la pobresa
des d’un punt de vista dinàmic.
Això permet concloure que perío-
des puntuals en situació de pobre-
sa relativa són molt més freqüents
del que ens pensem; en canvi, el
que ens hauria de preocupar són
els episodis persistents que fan
entrar l’individu en un efecte ca-
rrusel. Així doncs, allò que convé
investigar és quins són els factors
de riscs que poden empènyer els
individus a situacions de pobre-
sa relativa, per poder dissenyar
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polítiques preventives específi-
ques. Vellesa, baixa qualifica-
ció, desocupació o mares solteres
amb criatures en serien alguns
exemples. 

Finalment, altres aportacions
interessants que voldria subrat-
llar, encara que són també les més
provocadores, són les de l’econo-
mista Julian Le Grand i el perio-
dista David Goodhart. Le Grand
elabora en el seu capítol una de-
fensa aferrissada de la capacitat
d’escollir dels ciutadans davant
l’administració, especialment en
el cas de la sanitat pública angle-
sa. L’economista britànic, conse-
ller de Blair a Downing Street, i
propulsor de la teoria segons la
qual l’Estat del benestar britànic
hauria estat capturat per les clas-

ses mitges, argumenta que l’ex-
tensió de la capacitat d’escollir
tindria efectes positius a l’hora de
reduir les desigualtats d’accés a
la sanitat. Per últim, l’editor de
Prospect Magazine, David Good-
hart, proposa un polèmic «libera-
lisme nacionalista britànic» que
promogui la integració dels nou-
vinguts, creant un cert sentiment
de comunitat, en un terme mig
entre les polítiques multiculturals
holandeses i les assimilacionistes
franceses. Goodhart posa també
sobre la taula la potencial ten-
sió entre diversitat cultural i soli-
daritat econòmica.10 No és casua-
litat, argumenta, que un país tant
fragmentat etno-culturalment com
els Estats Units tingui un Estat
del benestar menys desenvolupat

que els més homogenis països
europeus. 

Es tracta, en definitiva, d’un
llibre ple d’idees renovades i d’a-
nàlisi rigorosa. És també la con-
firmació que hi ha un espai cla-
ríssim per l’economia social de
mercat acompanyada de bones polí-
tiques públiques, per la necessària
complementarietat entre el mer-
cat i la justícia social. Anthony
Giddens representa la tradició so-
cial-liberal anglesa, però Esping-
Andersen prové de la tradició
socialdemòcrata dels països es-
candinaus; així
doncs, la com-
binació és ex-
cel·lent. Tan de
bo el llibre es tra-
dueixi ben aviat.
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