
Molt Honorable President, senyores i senyors: 
 
En primer lloc voldria agrair al President del Parlament que hagi acceptat presidir aquest 
acte, als tres ponents senyors Puig, Giner i Trigo que desinsteressadament han volgut 
participar-hi, a la Fundació Catalunya Oberta i a Foment del Treball per llur 
col.laboració, gràcies també a en Joan Torra, Victor Batallé i tots els amics que en la fila 
0 ens han acompanyat durant els darrers 5 anys, agraiment a en Manel Martí, i la 
comissió organitzadora i sobre tot, gràcies a tothom per ser avui aquí. 
 
Començaré la meva breu intervenció parlant una mica del personatge que avui ens 
reuneix: Friederich A. Hayek.   Probablement és encara algú desconegut fora del món 
acadèmic i especialitzat, i d’alguna manera l’objectiu de l’acte d’avui és a partir de 
l’efemèride dels 10 anys de la seva mort, fer arribar al més ampli ventall possible de gent, 
una idea de la vida i obra d’aquest pensador. 
 
No em correspon a mí, fer una descripció detallada del personatge però sí m’agradaria 
fer-ne unes breus referències: 

Friedrich A. Hayek, va nèixer a Vienna el 8 de Maig de 1899 i va morir a Friburg el 23 
de març de 1992, tenia doncs 92 anys.   Fou probablement el pensador més representatiu 
del liberalisme en el Segle XX.   Va ser guardonat amb el Premi Nobel d’Economia, però 
el seu pensament s’extèn per altres branques del saber, més enllà de la ciència econòmica.   
Va publicar 130 articles i més de 30 llibres tocant des d’aspectes tècnics de l’economia 
fins a teoria de la psicologia, passant per filosofia política, antropologia legal, filosofia de 
la ciència i sobre història de les idees.   Hayek no era solament un entés en cadascuna 
d’aquestes i altres matèries sinó un acadèmic destacadíssim en totes elles. Hayek va fer 3 
contribucions fonamentals en tres arees: la intervenció de l’administració pública, càlcul 
econòmic en el socialisme i desenvolupament de l’estructura social.   

Hayek pot ser considerat com el pare del liberalisme del Segle XX, sense ell no seria 
intel.ligible la història del liberalisme contemporani.  És a més una figura clau del 
pensament polític, no solament per la seva enorme qualitat, sinó perquè la seva obra ha 
tingut gran influència tant sobre la pràctica política en certs països, com sobre els 
estudiosos que han seguit investigant i desenvolupant algunes de les seves moltes i 
apassionants intuicions intel.lectuals 

Són per tant múltiples les aportacions de Hayek en diverses disciplines acadèmiques, jo 
voldria a tall d’exemple esmentar 3 idees originals de Hayek crec il.lustratives de la seva 
gran capacitat intel.lectual: 

1. La idea de dispersió del coneixement humà com a fonament de la viabilitat del 
sistema de mercat com a via més eficient de transmissió de coneixement i per 
tant creador de progrés i benestar.  Es tracta d’un concepte frontalment 
diferent a la visió racionalista clàssica de la capacitat d’una ment de dissenyar 
i planificar tot un ordre econòmic i social. 



2. La seva noció “visionària” de la invialibilitat del socialisme tant des d’un punt 
de vista econòmic com polític.  Això que avui es tan obvi ell ho va dir 50 anys 
abans de que els fets li donessin la raó i fou per aquest motiu castigat a 
l’ostracisme intel.lectual durant la major part de la seva vida. 

3. La seva visió de la raó.  Enfront del racionalisme pur on la raó és la base i 
fonament del comportament i l’existència humana, Hayek dona a la ment i per 
tant al intel.lectual un paper molt més modest.  (molt proper a la visió d’un 
altre gran intel.lectual austríac, Karl Popper).  És un racionalista crític, la raó 
no és la base ni fonament sinó una eina d’analísi  de la realitat que serveix per 
a examinar-la criticament però no pas dissenyar-la. Això seria una arrogància 
intel.lectual formula segura d’experiments d’enginyeria social amb garantia de 
desastre.  Hayek creu en un ordre espontani, basat en la tradició i evolució 
humanes.  No m’extenc més en això perquè segur que els qui em segueixen en 
els parlaments ho faran  més correctament. 

Malgrat els anys de travessia en el desert que Hayek va haver de viure, ridiculitzat davant 
la controvèrsia amb Keynes i davant de l’acceptació a occident de les idees socialistes.  
No fou fins als anys 70 en que en ser-li lliurat el Premi Nobel d’economia i davant els 
fets inqüestionables de la crisi de l’estat intervencionista  i la desintegració del socialisme 
a arreu del món a finals dels 80, quan Hayek encara en vida veu reconeguda la seva 
valuosíssima aportació al pensament del Segle XX. 

EL GRUP HAYEK 

Un grup de 10 persones, fa més de cinc anys que vam crear una associació, el Grup 
Hayek.  Avui som més de 40 persones. Aquest grup ha tingut per objectiu l’estudi i 
coneixement de l’obra d’aquest autor com a base per a la reflexió sobre l’entorn que ens 
toca viure.  Han estat cinc anys sense projecció exterior, fins avui en que amb aquest acte 
fem la nostra presentació pública. 

Creiem que l’obra de Hayek és una base intel.lectual formidable per a la reflexió i 
tanmateix, seguint el mestre, es tracta de renovar-la i adaptar-la, perquè no hi ha veritats 
absolutes ni teories que algun dia no es puguin superar. 

La nostra entitat reivindica el paper del professional, qui tècnicament preparat és 
conscient que la seva millor aportació a la societat es troba en el nostre treball quotidià.  
Però tanmateix, des de la consciència de ser ciutadans i professionals reivindiquem el 
paper del ciutadà compromés amb la seva comunitat, un compromís que ha de ser el 
motor d’una societat civil dinàmica i amb projecció de futur. 

Creiem que l’analisi i reflexió sobre les llibertats, (i per tant deures), individuals i 
col.lectius, malgrat ser un tema vastament debatut, és quelcom inesgotable i que 
constantment apareixen situacions noves que necessiten de la reflexió.  És per això que 
una de les nostres finalitats és difondre les idees liberals en la nostra comunitat. 



Volem, dins d’aquest marc de difusió del liberalisme, intentar aportar una perspectiva 
diferent del discurs de pensament únic o políticament correcte que està instal.lat en els 
nostres mitjans de comunicació i per extensió en la nostra societat. 

En aquest sentit, creiem que calen avui i a Catalunya debats molt més seriosos, en relació 
als drets i deures dels ciutadans i de les col.lectivitats, a nivell d’opinió pública sobre 
temes tan diferents com: 

a. Globalització i antiglobalització 
b. Immigració 
c. Seguretat ciutadana 
d. Paper dels mitjans de comunicació 
e. La problemàtica mediambiental 
f. El sistema de pensions i l’estat del benestar 
g. Etc. 

Existeix un vocabulari instal.lat en la nostra societat on els mots tragiversen els conceptes 
i transformen les idees: La paraula “liberalisme” és sovint acompanyada d’adjectius com 
“salvatge” o “ultra” per a culpabilitzar les idees liberals de molt mals d’aquest món. 

I posaré sols uns exemples recents en que al meu entendre el pensament únic, no 
precisament liberal, s’imposa en l’opinió pública: 

a La crisi Argentina és, als ulls del públic un exemple del capitalisme salvatge, 
quan les causes principals de la crisi (una moneda lligada al dolar i una gran corrupció 
política) res tenen a veure amb el liberalisme,  

b. Les crisis se suministrament elèctric a Catalunya son culpa de les liberalitzacions, 
quan a Catalunya ens trobem actualment amb el monopoli d’un sol proveidor. 

c. Els problemes del tercer món son deguts a la globalització, sinònim 
d’ultraliberalisme, quan es precisament el lliure comerç la millor esperança del tercer 
món per sortir de la pobresa. 

d.  L’horrible homicidi recent del Maremagnum és un acte de racisme, quan el 
principal autor dels fets és un hispanoamericà, igual que la víctima.   Si algú opina que 
aquest crim sent repugnant com és no té causes racistes, és automaticament titllat de 
racista, és això llibertat d’expressió? 

Son tan sols uns pocs exemples de com, encara avui el que és políticament correcte és 
molt lluny d’assumir les idees liberals. 

Per acabar solament em queda anunciar amb satisfacció que enguany coincidint amb el 
desé aniversari de la mort de FA Hayek finalment sortirà per primer cop publicada una 
obra de Hayek en català, Camí  de servitud, gràcies a la FCO.   Moltes gràcies. 


