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Tan necessari com el passaport 
covid és el passaport Piketty. 
Llegir Thomas Piketty et va-

cuna contra la tonteria populista 
(tipus “tots els polítics són iguals”), 
contra la desmemòria, contra la fri-
volitat ideològica. Per als qui no han 
trobat el temps de llegir el seu mo-
numental Capital i ideologia, l’eco-
nomista francès ha bastit una obra 
més breu i assequible: Una breu his-
tòria de la igualtat (Edicions 62, en 
traducció d’Imma Estany Morros), 
on explica els espectaculars avenços 
igualitaris, sobretot a Occident, en-
tre 1914 i 1980, i la reculada de les úl-
times quatre dècades, tot i que el ba-
lanç segueix sent que l’esperança de 
vida al néixer ha passat de 26 anys 
de mitjana al món el 1820 a 72 anys 
el 2020, i d’un 10% de la població al-
fabetitzada a un 85%. 

Piketty remunta el camí cap a la 
igualtat al segle XVIII amb els mo-
viments que porten a la Revolució 
Francesa. A partir d’aquí, amb alts 
i baixos (i amb l’abús colonial d’Oc-
cident, una herència vergonyosa i 
silenciada: aquesta és una part molt 
important i interessant del llibre), 
es va progressant. Una altra fita és la 
fi de l’esclavisme als EUA el 1865. I 
després ja entrem en el convuls se-
gle XX, quan tot s’accelera: l’estat li-
beral només de propietaris, a força 
de mobilitzacions i lluites populars, 
va cedint pas a la democràcia amb 
sufragi universal (el vot femení no 
s’obté fins als anys 30) fins a arribar, 
després de dues sanguinàries guer-
res mundials i de les guerres coloni-
als d’independència, a l’estat euro-

peu del benestar que ara trontolla, 
caracteritzat, en el seu estadi més 
reeixit, per l’educació gratuïta i obli-
gatòria, l’assegurança mèdica uni-
versal, l’impost progressiu sobre la 
renda, l’herència i la propietat, la 
cogestió empresarial (empresaris-
treballadors), el dret sindical, la lli-
bertat de premsa, etc. 

A partir del 1980, Occident, afec-
tat d’un complex de superioritat i 
convençut de la seva victòria irre-
versible (la fi de la història de Fuku-
yama), fa un gir desregulador de 

l’economia i l’estat i dona un nou 
impuls a la propietat privada (la re-
volució neoliberal de Thatcher i Re-
agan), procés que al capdavall està 
resultant letal. Els qui exercien d’al-
ternativa ideològica li agafen la pa-
raula: Rússia, que havia liderat un 
experiment mundial igualitari sen-
se precedents (i sense llibertat), 
avui és una pseudodemocràcia líder 
mundial en oligarques, opacitat fi-
nancera i paradisos fiscals. I la Xina, 
nova potència global, s’ha conver-
tit en una dictadura capitalista. I tot 
això enmig d’una deriva de sobreex-
plotació dels recursos naturals que 
ha portat a una gravíssima crisi cli-
màtica que posa en joc el futur de la 
humanitat. 

El resultat ha estat un retrocés en 
el camí cap a la igualtat. Segons 
Piketty, “totes les dades de què dis-
posem avui suggereixen que els ti-
pus quasi confiscatoris [impostos 
progressius, molt alts per als rics] 
han estat un èxit històric immens. 
Han propiciat una reducció subs-
tancial de les diferències en les for-
tunes i les rendes, alhora que han 
ajudat a millorar la situació de les 
classes mitjanes i populars, a ampli-
ar l’estat social i estimular un millor 
rendiment econòmic i social en 
conjunt. Històricament, el combat 
per la igualtat i l’educació és el que 
ha fet possible un desenvolupament 
econòmic i el progrés humà, i no la 
sacralització de la propietat, l’esta-
bilitat i la desigualtat”. 

Per refer el camí, Piketty dona 
voltes a fórmules per impedir l’acu-
mulació individual sense límits i el 
desastre climàtic. Algunes de les se-
ves receptes són la targeta indivi-
dual de carboni, l’herència mínima 
per a tothom (l’estat l’aportaria a 
aquells joves que no la rebessin per 
via familiar), un sistema electoral 
i mediàtic fora de l’abast del poder 
dels diners, una garantia d’ocupa-
ció i l’impost anual sobre les fortu-
nes (no només sobre la renda i les 
successions). La seva doble fórmu-
la poc secreta: la crisi de la demo-
cràcia es combat amb més demo-
cràcia, la crisi de la igualtat és com-
bat amb més igualtat.!

¿Encara  
no teniu el 
‘passaport 
Piketty’?

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Feines que abasseguen 
i victòries abassegadores

L’entrada abassegar del DIEC2 
recull des del novembre una 
nova accepció, “ocupar entera-

ment l’atenció i la dedicació (d’algú)”, 
i inclou el següent exemple: “La fei-
na que li han encomanat l’abassega”. 
Aquest ús –diria que poc estès, tot i 
que ja constava al DCVB– corre el 
perill d’acabar esdevenint sinònim 
d’un altre de més viu i conegut, el del 
verb aclaparar. Però quan diem “La 
feina l’aclapara” no volem dir que li 
ocupa del tot l’atenció, volem dir 
que el supera, que el desmoralitza. 
Si l’abassega, no tindrà temps lliure, 
però se’n pot sortir molt bé. En canvi, 
si l’aclapara, és que no se’n surt. El 
nou sentit de abassegar és més prò-
xim a absorbir que no pas a aclaparar.  

Si aquesta falsa sinonímia es con-
solidés en reforçaria una altra que ja 
està molt estesa en l’ús estàndard i 

especialment en l’esportiu: la de 
l’adjectiu abassegador volent dir 
aclaparador o contundent. Part 
d’aquest ús deu provenir de l’intent 
de trobar equivalents a adjectius 
castellans com abrumador o arro-
llador, que emfatitzen la idea de su-
perioritat, domini o triomf. Però 
abassegador, com explica Josep 
Ruaix al seu Nou diccionari auxiliar 
i també remarca l’ÉsAdir, no és en 
principi –pel que diu ara la norma 
lèxica– sinònim de aclaparador ni 
de contundent. Pròpiament, voldria 

dir  acaparador, i es pot dir d’algú 
que tot ho arreplega i ho vol retenir. 

Tanmateix, al Diccionari descrip-
tiu (DDLC) i al Corpus textual 
(CTILC) hi trobem usos de Josep 
Pla, Badia i Margarit o Vicens Vives 
que evidencien un lliscament se-
màntic de abassegar cap a “dominar 
completament [un tema]” o “impo-
sar-se totalment sobre [una situació 
prèvia]”. I, de fet, la primera accepció 
de abassegador del DDLC és “[Èxit, 
triomf] especialment destacable”.  

En casos així, continuo preferint 
aclaparar i aclaparador, però hi ha 
una tradició de prestigi –encara no 
normativa– que avala abassegar i 
abassegador en un sentit molt sem-
blant.   Almenys per emfatitzar com 
algú domina o s’imposa; no tant per 
expressar com desmoralitza i derro-
ta el vençut o dominat.!
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