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LLIBRES PER PENSAR
D’entrada

Beck porta anys avisant:

Som la
societat
del risc

Ho ha estat teoritzant i demostrant durant
mes de 40 anys. Al 1986, poc després de la
tragèdia de Txernòbil (Ucraïna), va publicar en alemany el nucli d’una interessant,
avançada i fecunda teoria sociològica explicativa dels canvis produïts per la modernitat: La societat risc. Llibre i teoria van ser
traduïts en relativament poc temps a una
quarantena d’idiomes i llegits amb avidesa.
El món, davant una catàstrofe de dimensions mundials i estructurals impredictibles,
tornava a necessitar claus sociològiques interpretatives dels fets. Les tesis que desenvolupa, i la manera clara amb què les explica i argumenta, deixen al lector clavat a
la cadira i sense poder deixar la lectura. No
pas perquè el que explica sigui rar o increïble: just pel contrari.
Ulrich Beck ens posa davant dels ulls,
cruament, fets que estan passant, que sabem que passen, però que no hi pensem
amb ganes de pensar-hi. Ens demana que
mantinguem els ulls oberts. Encara que els
tanquem, o posem el cap sota l’ala, no ens
en podem escapar. Vulguem que no, som
part de la nova modernitat globalitzada,
individualitzada que crea nous riscos que,
diu Beck, ara ja no són personals, els riscos
són globals. Hem passat de ser una societat repartidora de riqueses a ser una societat repartidora de riscos. La millor manera de dir-ho són les seues paraules . “Fins
ara, tot el patiment, la misèria, la violència,
que uns humans causaven als altres es resumia dient “els altres ho fan”. (...) hi havia

les parets de casa, fronteres reals i simbòliques rere les quals es podien retirar els que,
aparentment, no estaven afectats. Tot això
ja no existeix des de Txernòbil. Ha arribat el
final dels altres, el final de les nostres possibilitats de distanciament. Un final que s’ha
fet més evident amb la contaminació atò-
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mica. Aquí resideix la innovadora força cultural i política d’aquesta era. El seu poder és
“el poder del perill que suprimeix totes les
zones protegides”. (Beck, 1998, edició castellana de l’original de 1986, p. 11, traduït
al català).
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Paquita Sanvicén-Torné
ld Risk Society, que recull textos ampliats i
revisats ja publicats des de 1990. El primer
capítol parla des del mateix títol, El manifiesto cosmopolita. La societat que descriu
Beck no és la de Marx: “les persones trien
formes socials i polítiques noves i inesperades” (Beck, 2002:10). Anomena la que descriu com la “segona modernitat” caracteritzada per cinc processos que han trencat les
“seguretats” de les etapes anteriors: globalització, individualització, revolució dels
gèneres, subocupació i riscos globals (com
la crisi ecològica i el col·lapse dels mercats
financers globals). Afegeix encara: “l’autèntic repte teòric i polític és que la societat
ha de respondre alhora a tots aquests desafiaments. (...) Per primer cop, la lògica de
la producció de riscos supera la del repartiment de riquesa”. (op.cit:12, 19). Tant és
aixi que Beck parla de la nova política del
risc: “... la política i subpolítica de la definició del risc és essencial. Els riscos s’han
convertit en una de les principals forces de
movilització política (...) i en un nou joc de
poder i poders”. En una època d’incerteses
fabricades, es pregunta, qui ha de definir
els riscos d’un producte o una tecnologia?
amb quins criteris? Posa d’exemple la incorporació dels Verds al govern Schröreder a
Alemanya, 1998. (op. cit:16) i afirma: “En la
societat del risc, àrees d’intervenció i acció
política que aparentment semblen no tenir
importància tenen un relleu extrordinari”.
I sí: hi ha canvis que semblen menors que
–fets on toca– provoquen transformacions
bàsiques a llarg termini en el nou joc del poder del risc. (op.cit: 17).
Beck no és pessimista, ni veu amb aquesta òptica la societat que descriu. Al contrari,
viu en la modernitat reflexiva, això és preocupada pel que li passa, preocupada per
analitzar els quès i els perquès, interessada
en actuar on toca i com toca, no a lo loco.
Dècades després, l’anàlisi de Beck continua
sent una font imprescindible on anar a buscar lucidesa intel·lectual si volem entendre
què està passant i, encara més, si volem actuar.
No pas per casualitat introdueix el concepte d’“irresponsabilitat organitzada” (op.
cit:242), cosa que segur que fa pensar al
lector en l’emissió de gasos, l’escalfament
del planeta, el canvi climàtic, el terrorisme
global, el rearmament nuclear de determinades potències, les polítiques generadores
de riscos mundials com les de Trump, etc.
La por –i la seua resultant, el negoci de la
por– que acompanya els riscos i també els
genera, és alhora un producte de la modernitat. Als 70 anys, al gener de 2015 Beck
moria. La seua obra queda lligada per sempre a l’anàlisi del risc, tot i que no és l’únic
aspecte de la modernitat sobre el que va
escriure i teoritzar. Wiewiorka, membre
de la International Sociological Assotiation,
el defineix com un dels pocs sociòlegs contemporanis que la història recordarà. Molt
probablement: els seus llibres són realment
per pensar.
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Ulrick Beck, gran sociòleg,
excel·lent persona

A

mb La sociedad del riesgo, Ulrich Beck va impactar en la sociologia mundial
desenvolupant una reflexivitat de la societat sobre els riscos manufacturats que estem
creant. Les tres dècades que han passat des d’aleshores, han augmentat la importància
d’aquesta aportació demostrant la seva capacitat per avançar-se al seu temps. Va tornar a ferho poc després amb el seu El normal caos del amor, escrit a dos veus amb Elisabeth BeckGernsheim. De nou aconseguia fer assumir a la teoria social els reptes plantejats pels llavors
denominats nous moviments socials. Va saber enfrontar-se amb èxit a la moda postmoderna
de l’època demostrant que aquells reptes, lluny de fer caduca la modernitat, plantejaven la
necessitat d’una segona modernitat.
Al 1998 encara no s’havia traduït cap dels seus llibres a l’espanyol i vam aconseguir que en
aquest mateix any es publiquessin sis de les seves obres. Aleshores vam passar uns dies amb
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l’Elisabeth i l’Ulrich a Barcelona. Treballava intensa i rigorosament per contribuir a transformar
el món. Vam tenir una gran sintonia i ens va fer un encantador pròleg a un dels nostres llibres
en el que explicitava amb claredat quina sociologia li interessava.
No va parar de fer aportacions noves fins al seu últim moment, mai buscant la fama o
remuneració sinó la transformació social. Va aprofundir de manera molt original en el nostre
sistema mundial (Libertad o capitalismo), va elaborar alternatives socials a la globalització
rebutjant el discurs dominant i també l’antiglobalització (¿Qué es la globalización?: falacias
del globalismo, respuestas a la globalización) i va abordar temes que havia evitat la sociologia
(El Dios personal). Al llarg de tota una vida només podem llegir una petita part dels moltíssims
llibres que es publiquen: val la pena escollir-los bé. Entre les pàgines d’una de les seves obres,
podreu descobrir un gran sociòleg i una excel·lent persona.

Punts de vista

Ens movem, definim o
consumim per l’amenaça?
Us heu parat a pensar mai en allò de “la
idea del risc comença on acaba la nostra
seguretat”? Justament aquest llibre té com
eix central aquesta idea, i com la percepció
d’una amenaça –perceptible però invisible– ens determina com a societat en acció
i pensament, en acte i en potència.
Parem-nos a pensar per un moment en
les nostres xarxes socials, en els mitjans de
comunicació o en les notícies que consultem a diari: atemptats terroristes, manifestacions, incertesa política, canvi climàtic,
productes “naturals” o la renaixença d’ideologies supremacistes –que a Occident
creiem superades–. Tots plegats tenen
quelcom en comú: una amenaça encara no
visible, però possible.
Us convido a llegir-lo, com a eina ens
permet reflexionar sobre si ens movem,
ens definim o consumim en funció de
l’amenaça. També, en com la percepció
esdevé virtual i real alhora. Adonar-se’n
de com la por ens converteix en subjectes
polítics, ens situa al món i ens torna consumidors en massa. Reflexionar en com
aquests fets —que els donem per naturals,
per donats, per irresolubles — han mutat
juntament amb la lògica de la globalització,
és una de les joies que ens regala l’autor.
Llegir-lo és ser testimoni d’un canvi
d’era, és ser conscient dels verdaders canvis –reals, perceptibles, palpables, quotidians– que ha portat la globalització, així
com del camí que estem recorrent entre
totes plegades. Un camí de falses resistències a la inseguretat i a la desigualtat social.
L’autor ens ho diu clar, la por és transversal però no ens iguala com a societat.
Continuem sent una societat socioeconòmicament desigual, que no disposa dels
mateixos recursos davant l’amenaça. La di-
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ferència resideix, amb la societat del risc,
en què l’esquerda social ja no es defineix
solament en funció de la misèria material,
sinó de la percepció d’amenaça.
Quan les situacions de risc es solapen
juntament amb les situacions de classe,
l’autèntic risc resideix amb la ceguera davant d’aquest.

Lídia Muntada Martínez

Un bombardeig d’idees
sobre la societat
Com quan espeteguem els dits perquè ens facin cas i volem que la gent reaccioni, així
és com entenc jo que arribem a una societat del risc quan el funcionament social està a
punt de l’abisme i ens llença aquest espetec metafòric perquè ens n’adornem i prenguem
mesures sobre l’amenaça vigent.
Llegint aquest llibre m’adono que Beck llença un bombardeig d’idees, reflexions sobre
la societat (que perduren en l’actualitat) que dibuixen un mapa on els fonaments comencen i es retroalimenten amb els riscos i perills socials generats per la humanitat, i com
aquesta societat es posiciona i actua d’avant d’aquests riscos que com he dit ella mateixa
els genera. En realitat sembla una paradoxa, ja que
el mateix “risc” que ens pren seguretat i genera perill i/o preocupació ha estat creat per fenòmens propis de la societat; això ho relaciona amb les diferents
crisis que ell nomena en la seva obra com a diferents
fils conductors en el llibre com: la crisi alimentaria,
ambiental, econòmica i energètica principalment.
On comencen i on acaben aquestes crisis? Quan
les reconeixem com a crisis reals?
Per fer un aclariment, Beck parla de “societat del
risc” quan la humanitat pren consciència de manera
racional del perill que les accions humanes han fet al
planeta, és a dir quan veiem que la nostra seguretat
com diria Beck està amenaçada per la destrucció.
El llibre és interessant en la mesura que es va
fent visible aquest pensament de manera col·lectiva sobre els perills i riscos un cop ja són reals i per
tant estan assentats en les bases de funcionament
social acceptat per a tothom. L’estil de Beck no és el
que definiria com una lectura fàcil, però sí que molt
intensa i recomanada per tota aquella gent que vol
sentir aquell espetec de dits, per reaccionar i entendre com aquestes amenaces es poden projectar
de manera positiva i emfatitzant una part optimista, d’entendre que la societat cada vegada és més
conscient i crítica. Beck i la societat del risc per a mi
a sigut un repte, en el qual se’m va fer més amè haver fet una primera lectura de La Sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad (Beck:1998), per a
comprendre les qüestions que deixa entre obertes
al lector, oferint així un espai a analitzar quins són
els riscos actuals i a qüestionar-nos. Quines són les
amenaces que vindran?

