
Adam Smith va re-
comanar el 1776,
escriu la professora
emèrita de la Uni-
versitat d’Illinois
Deirdre McClos-
key, el pla liberal
d’igualtat, llibertat i

justícia. Smith era un igualitari,
ningúnovalmésqueunaltre,diu.
També volia llibertat econòmica i
que tots fóssim iguals davant els
poders del govern. L’autora re-
clama la continuïtat del liberalis-
me humà nascut fa tres segles,
que explica molts dels trets posi-
tius del món modern: l’èxit eco-
nòmic, la tolerància i l’allibera-

Postpandèmia bipolar

Fareed Zakaria
analitza el món
que deixa la covid,
que s’arrisca a
una segona
guerra freda

Justo Barranco

A Lenin se li atribueix haver afir-
mat que “hi ha dècades en què no
passares isetmanesenquèpassen
dècades”.L’analistapolític iestre-
lla de la CNN Fareed Zakaria
(Mumbai, 1964) creu que traves-
sem una d’aquestes setmanes agi-
tades i que el futur a què ensporta
serà una versió precipitada del
mónon ja vivíem.El quenoobsta,
diu, perquè hi pugui haver conse-
qüències letals. Zakaria publica
Diez lecciones para el mundo de la
postpandemia, en què assenyala
que després de l’11-S i el crac del
2008, el tercer xoc del nou
mil·lennipotserelmésgranacau-
sadelagranparàlisiquehapatitel
món, que rivalitza amb la Gran
Depressió.
Quèharevelatlapandèmia?Pri-

mer, que en un sistema obert que
funciona a velocitats endimonia-
des costa molt d’injectar estabili-
tat. Vivim, produïm i consumim
més i generemmés residus i emis-
sions de gasos i els ecosistemes
s’estan enfonsant. L’automòbil de
competicióenquèanemnecessita
mésseguretat.Segon,quemésque
un gran Estat importa la qualitat
de les seves accions. Taiwan, Co-
rea del Sud o Singapur no tenen
gran pes de l’Estat en l’economia i
han manejat bé la pandèmia. Als
EUA, l’Estat està atrotinat. La li-
beralitzaciódelsmercatshagene-
rat creixement i innovació però
molta desigualtat, empobriment
del sectorpúblic i un sistemapolí-
ticcompratpelsrics.Ambelsmer-
cats no n’hi ha prou i les regulaci-

ons,polítiquesfiscals i inversióes-
tatal en ciència i educació seran
clausper afrontar elmónactual.
Necessitarem més experts i ci-

ència, però també més empatia
d’aquestes elits per tenir sempre
lesnecessitatsdelagentcomapri-
oritat. La pandèmia a més ha es-
combrat l’únic obstacle que que-
dava perquè elmón fos digital: les
actitudshumanes, reticentsacan-
viarelshàbits.Elsmonopolisdigi-
tals s’han convertit en vitals. El
món del treball és el quemés can-

viarà: gegants com Tata, a l’Índia,
volenqueun75%delasevaplanti-
lla treballi des de casa el 2025. La
feina tornarà aestar lligadaa la vi-
da a la llar, com abans de les ofici-
nes que imitaven les fàbriques al
segle XX. Per descomptat, l’auge
dels robots i la intel·ligència artifi-
cial suposaràmenys feina, i la dis-
juntiva és que hi hagi més temps
per a les persones i ajuts de l’Estat
per a qui no en trobi, o que els di-
ners es concentri i hi hagi una ex-
plosiópopulista.
Pel que fa a la globalització, no

hamort, però podríemmatar-la a
la lluita dels EUA contra la nova
hegemonia de la Xina. Potser la
conseqüència més profunda de la
covid, que ha afavorit que sortis-
sin a escena totes les tensions en-
treelsdospaïsos,siguil’inicid’una
segona guerra freda contra la re-
pressiva Xina de Xi Jinping. Tot i
que potser, diu, hi hagi bipolaritat
sense guerra: elmercat-leninisme
xinès no representa un model so-
cial alternatiu a Occident. D’altra
banda, assenyala, tornar al nacio-
nalisme és un error: l’única solu-
ció a problemes com la pandèmia
ésméscooperació. c
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L’economia política,
a diferència de l’or-
todoxa, afirma l’au-
tor, professor a la
Universitat de Mi-
chigan–Dearborn,
entén que l’accés i la
distribució dels re-

cursos econòmics és el resultat de
lluites de poder amb grups que es
defineixenperlaclassesocial,elgè-
nere, la raça o la geografia. I creu
que és necessària una mirada a la
història.Ellanalitzaenaquestllibre
desdelsmodesdeproducciófeudal
i capitalista fins als pensadors del
treball, com Marx i Keynes, sense
oblidar laperspectivafeministao la
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L’entorn digital ens
ha canviat irrever-
siblement la vida: la
nostra manera de
treballar, aprendre,
consumir, comuni-
car-nos i, també, de
relacionar-nos amb

les persones i les marques. Re-
bemanuncis personalitzats sobre
la nostra última recerca aGoogle.
Els influencers cada vegada són
més importants. Aquest llibre
aborda quines eines digitals po-
den ajudar a impulsar una marca
o a emprendre un negoci, i repas-
sa les principals claus i conceptes
del màrqueting digital amb
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