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’any passat el Grup de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament Sostenible 
(l’UNSDG per les seves sigles amb anglès) 

va publicar un breu informe titulat Responsabilitat 
compartida, solidaritat global: Respondre als 
impactes socioeconòmics de la COVID-191. Aquesta 
és una de les incomptables crides a la solidaritat 
que se succeeixen en una època de crisis constants 
i a tots els nivells. I és que el de «solidaritat» és un 
concepte que ha adquirit moltíssima força, bé com 
una legítima reivindicació moral i política, bé com 
un eslògan comercial i ben sonant –com ocorregué 
amb la pau, amb els Drets Humans, i com ocorre 
ara amb la sostenibilitat. Davant la confusa i 
perillosa potència d’aquestes idees no hauríem de 
deixar mai de preguntar-nos críticament per elles. 
 
Què és la solidaritat? 
 
Un breu esbòs històric 
 
 Si volguéssim fer una història del concepte 
podríem remuntar-nos en el temps fins 

 
1 UNSDG. (2020). Shared responsability, global solidarity: 
Responding to the socio-economic impacts of COVID-19. Una 
versió traduïda al castellà pot trobar-se a 
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/launch-report-
socio-economic-impacts-covid-19, acompanyada de la 
presentació de l’article per part d’António Guterres. 

antecedents com la philia aristotèlica, la pietas i 
l’humanitas estoiques, l’amicitia ciceroniana, o 
l’asabiyyah de Ibn Jaldún2. Fins i tot, hauríem de 
sondejar les doctrines morals i socials del 
cristianisme, així com de les altres religions i 
cultures.  
 Però, junt amb tots aquests conceptes 
ètico-polítics, i en certa manera sociològics, trobem 
un antecedent molt més explícit: la veu llatina 
«solidarium», relativa a allò soldus o solidus, allò 
sòlid, macís, consistent, sencer, compacte... I que 
donà sentit a la figura jurídica de l’obligatio in 
solidum que podem trobar a textos del dret romà 
com el Digesto (533). Aquesta solidaritat jurídica fa 
referència a les obligacions indivisibles entre una 
pluralitat de subjectes, sobre les quals cada 
cocreditor tenia el dret d’exigir-ne el compliment 
total i cada codeutor, el deure de complir-les de la 
mateixa manera3. 
 
 Amb aquest sentit es recuperà la idea en el 
Codi Civil francès de 1804 (el Codi Napoleònic). I a 
aquest ús jurídic al·ludeix també Pierre Leroux en 

2 De Lucas, Javier. (2008). El concepto de solidaridad. 
México, D.F.: Distribuciones Fontamara 
3 Fernández Segado, Francisco. (2012). La 
solidaridad como principio constitucional. Teoría y 
Realidad Constitucional, núm. 30: 139-181. 
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el seu De l’humanité (1840), quan es proposa 
reprendre el concepte per a introduir-lo en l’àmbit 
filosòfic i social4. Des de llavors la França del segle 
XIX serà l’epicentre del complex desenvolupament 
d’una idea en què convergeixen, entre molts altres, 
la tradició judeocristiana de la caritat, els ideals de 
la il·lustració, la fraternitat republicana, la fisiologia 
social d'arrel saint-simoniana, la primera sociologia 
positivista d’Auguste Comte i Émile Durkheim, i els 
«solidaristes» francesos com Charles Gide, Léon 
Bourgeois i León Duguit5. 
 
 A grans trets, la solidaritat va irrompre en 
el terreny social en contraposició a l’individualisme, 
l’atomització de la societat i el liberalisme 
econòmic desregulat que creixien en l’Europa 
industrialitzada. I defensava una tesi clàssica: la 
necessària interdependència entre els membres de 
la comunitat, cada un dels quals no podria viure ni 

 
4 Fernández Segado, Francisco. (2012). La solidaridad 
como principio constitucional. Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 30: 139-181. 

sobreviure completament aïllat. Els lligams socials, 
l’organització col·lectiva, i fins i tot la unió universal 
del gènere humà in solidum, es van convertir des 
d’aleshores en una reivindicació civil que 
s'estengué de la mà de l’associacionisme i el 
cooperativisme, sobretot entre els sectors més 
maltractats. 
 
 Tanmateix, no serà fins ben entrat el segle 
XX, amb l’Estat social i el constitucionalisme 
europeu de la segona postguerra, que la solidaritat 
quedarà institucionalitzada en els ordenaments 
jurídics moderns com un principi constitucional de 
valor axiològic i d’un marcat caràcter social i 
assistencial. Els exemples van des de l’àmbit 
nacional, com el Preàmbul de la Constitució 
francesa de 1946 i l’art. 2n de la Constitució italiana 
de 1947, fins a l’espai internacional, amb l’art. XII 
de la Declaració Americana dels Drets i Deures dels 

5 Blais, Marie-Claude. (2008). La solidarité. Le 
Télémaque. 2008/1 n.º 33, 9-24. 
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Homes de 1948 o el quart capítol complert de la 
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea 
de l’any 20006. 
 
 Avui en dia, degut al gran impacte de la 
globalització i a la creixent consciència del risc, la 
solidaritat internacional s’ha convertit en una 
reclama constant per part d’organitzacions en 
defensa dels Drets Humans, la cooperació 
humanitària i la protecció del medi ambient. Amb 
aquest valor s’han associat els denominats «drets 
de solidaritat», l’última generació de Drets 
Humans: dret al medi ambient sa, al 
desenvolupament, a l’autodeterminació dels 
pobles, a la pau i al patrimoni comú de la 
humanitat. I tal segueix sent el seu efecte que 
cada vegada ressona amb més força la idea d’una 
economia «social i solidària». 

Tres usos generals i una fórmula senzilla 
 
 De manera molt més sintètica podem 
distingir tres usos o caracteritzacions generals del 
concepte: 
 
a) En primer lloc, la solidaritat com un 
sentiment de simpatia i deure moral amb cert tipus 
d'individus i/o grups, i les seves respectives causes. 
Per exemple, amb els refugiats i migrants forçats, 
amb els pobles colonitzats, amb les víctimes i 
afectats per algun desastre o injustícia, amb la pau, 
amb el feminisme, amb l’ecologisme, amb 
l’erradicació de l’esclavitud i el tràfic de persones, 
amb la fi de la pobresa estructural i la gana, etc. La 
solidaritat així entesa respon a un mínim sentit de 
què és just i injust, un sentit que no és ni molt 
menys unívoc.  
 
b) En segon lloc, podem pensar en la 
solidaritat com un fenomen sociològic, com una 

 
6 Fernández Segado, Francisco. (2012). La solidaridad 
como principio constitucional. Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 30: 139-181. 
7 Rorty, Richard. (1989). Contingency, Irony, and 
Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press. 

forma de cohesió que es dóna entre els membres 
d’un mateix grup d’afinitat i que comparteixen una 
causa comuna. Així es poden veure els moviments 
obrers des de finals del segle XIX i dels actuals 
moviments socials pel feminisme, la crisi ecològica, 
la justícia social, etc. Però també trobem 
moviments de signe contrari, per exemple 
extremistes, feixistes, totalitaris o fonamentalistes, 
igualment solidaris entre si. I casos molt menys 
reivindicatius, com la solidaritat entre els veïns 
d’un mateix edifici, entre els empleats en una 
mateixa fàbrica o entre aquells que simplement 
pertanyen a una mateixa afició. 
 
c) I, en tercer lloc, l'ús jurídic, més tècnic, com 
són les obligationes in solidum i el principi de 
solidaritat constitucional abans mencionats.  
 
 Entrellaçar aquestes tres perspectives ens 
pot permetre abastar el concepte en la seva major 
complexitat. Però podem apuntar també una 
fórmula proposada pel filòsof Richard Rorty7 i que 
ha fet fortuna per la seva senzillesa: la solidaritat és 
el pas del «jo» al «nosaltres». I, en la seva versió 
més àmplia, un «nosaltres» obert constantment a 
la inclusió d’«ells».  
 
 Aquesta definició posa en relleu quelcom 
essencial a la solidaritat moral: el necessari exercici 
d’universalitat i imparcialitat que la fa possible. No 
es pot ser solidari d’esquena als interessos, 
demandes i necessitats alienes, i menys encara 
imposant les pròpies. I això requereix el diàleg i la 
deliberació racional, sincera i compromesa, com a 
forma d’interacció primordial; la qual cosa és 
diametralment oposada al mer egoisme estratègic, 
la intolerància i les oïdes sordes8.  
 
 I vet aquí les preguntes: Qui som 
«nosaltres» i en virtut de què ens identifiquem com 

8 Rodríguez Palop, María Eugenia. (2011). Claves para 
entender los nuevos derechos humanos. Madrid: Los 
libros de la catarata. 
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a tal? Qui sóc «jo» i fins a quin punt m’identifico 
amb «nosaltres»? I «ells», qui són? Què els 
diferencia de «mi» i de «nosaltres»? Què fa que 
consideri o no a l’«altre» com «un de nosaltres»? I, 
hem de ser solidaris i incloure en el «nosaltres» a 
«tots ells»? 
 
Dimensions i problemàtiques 
 
 Algunes de les dimensions que en 
permeten analitzar i qüestionar racionalment la 
solidaritat són el seu abast i escala, la seva 
temporalitat i la seva eventualitat. 
 
 El tema de l’abast ja s’ha mencionat al 
parlar de la inclusió d’«ells» en el «nosaltres». La 
solidaritat pot ser inclusiva, però també pot 
resultar excloent, és a dir, pot tancar-nos sobre 
nosaltres mateixos i cancel·lar qualsevol 
possibilitat d’incloure el que és aliè. Per exemple, 
certs tipus de nacionalismes –si no tots– operen 
com una solidaritat excloent en virtut de la 
nacionalitat legal i/o cultural com a tret comú i 
vinculant, i pel «bé nacional». Un sentiment 
identitari que sol anar acompanyat per la 
discriminació i exclusió de les diferències, en 
aquest cas, dels no-nacionals, dels estrangers, dels 
migrants.  
 
 Molt més inclusiu és sens dubte 
l’humanisme, per al qual en tant que humà «res 
humà m’és aliè». Però, amb tot i això, hem 
d'advertir un revés excloent: què fem amb tot allò 
que queda fora d’aquesta identificació? Considerar 
solament la humanitat –una noció no poc 
problemàtica– com el principal criteri d’inclusió 
solidària suposa excloure tots els altres animals i 
formes de vida no humanes. Així doncs, la 
solidaritat va acompanyada sempre d’aquesta 
ambivalència, de la separació entre allò inclòs i allò 
exclòs, entre «nosaltres» i «ells». 

 
9 Riechmann, Jorge. (2005). Responsabilidad hacia las 
generaciones futuras (en el contexto de la crisis 

 Una altra dimensió de la solidaritat és la 
seva temporalitat, que pot ser sincrònica (en 
present) i diacrònica (a futur i, fins i tot, a passat). 
L’exemple més clar de solidaritat diacrònica es 
dóna a futur: la crisi ecològica, així com els perills 
tecnològics i nuclears, desperten una creixent 
preocupació per les properes generacions. Vers 
aquestes tenim el deure de fer-nos càrrec dels 
efectes que les nostres decisions i accions puguin 
tenir sobre les seves condicions de vida i les seves 
possibilitats d’acció en el futur9. Però, al mateix 
temps, problemes més apressants com la migració 
forçada, les malalties en augment i la pobresa local 
i global reclamen una solidaritat sincrònica que 
pugui, si més no, pal·liar els seus efectes ara. 
 
 La idea d’una solidaritat a passat resulta 
difícil de concebre per a una societat tan 
projectada cap endavant com l’occidental. Però els 
deures històrics que hem heretat, especialment 
des del Nord global, amb certes regions del món i 
certs col·lectius sistemàticament oprimits i 
explotats han de ser considerats si volem apel·lar a 
una solidaritat veritablement incloent i justa. 
 
 I encara hem d’advertir una dimensió 
eventual: la solidaritat pot donar-se ante factum o 
post factum, amb anterioritat o posteriorment a un 
fet concret. Aquesta dimensió es fa especialment 
rellevant en una societat que es proclama 
orgullosament de la informació, amb una alta 
capacitat de predicció, però que és també la 
societat del risc. Coneixedors dels perills que ens 
hem procurat –i que els hem procurat a «ells»–, 
esperar fins que no hi hagi més remei per a fer la 
nostra part és un acte de pur cinisme. I envers certs 
problemes ja no podem esperar a una solidaritat de 
«salvar els mobles», ja que podria ser massa tard 
per a trobar res a salvar. Sense anar més lluny, en 
febrer de 2018 la WHO ja contemplava l’opció 
d’una «Malaltia X», desconeguda però probable, 
que podria causar una epidèmia en el futur. I 

ecológica). En 2005. Un mundo vulnerable. Madrid: Los 
libros de la catarata. 
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l’atenció sobre els «emergents Coronavirus» 
estava desperta, almenys, des de 201510. Així 
mateix, si bé les malalties virals poden ser més o 
menys difícils de predir amb precisió, en el cas de 
la crisi ecològica resulta indubtable, i hauríem 
d’estar actuant en conseqüència des de fa temps. 
 
En ocasió d’una pandèmia  
 
 La nova pandèmica de COVID-19 ha portat 
precisament una explosió de solidaritat post 
factum: una solidaritat especialment sincrònica i 
que s’ha estès del més local (del familiar, veïnal, 
barrial i social més pròxim) fins a l’àmbit regional i 
internacional. Fins i tot, una de les seves  
característiques ha sigut la solidaritat entre 
generacions, necessària per la mateixa naturalesa 
de la malaltia. 
 
 Però de la mateixa manera que ens ha 
deixat tota mena d’escenes de solidaritat, també 
ha evidenciat les seves pobreses, algunes d’elles 
sistèmiques i estructurals. És el cas de la vacunació 
mundial: una vegada acceptada la vacuna com la 
millor resposta per a posar fi a la pandèmia–a curt 
termini–, i aconseguit el seu desenvolupament de 
manera fiable per part de cada vegada més 
companyies, arriba el problema del seu accés i 
distribució global. Una història amb tres grans 
protagonistes: la campanya de vacunació global 
COVAX i els acords bilaterals entre Estats i 
farmacèutiques per a comprar vacunes.  

 
10 WHO. (2018). 2018 Annual review of diseases 
prioritized under the Researhc and Development 
Blueprint. WHO Research and Development Blueprint. 
WHO. (2015). Blueprint for R&D preparedness and 
response to public health emergencies due to highly 
infectious pathogens. Workshop on Prioritzation of 
Pathogens. 
Sobre aquest tema, és interessant l'article de Horton, 
Richard. (2020). Coronavirus is the greatest global 
science policy failure in a generation. The Guardian. 
11 Berkley, Seth. (2020). COVAX explained. Gavi the 
Vaccine Alliance. 3 de septiembre de 2020 
Y WHO. COVAX. Working for global equitable access to 
COVID-19 vaccines. 

 Coliderada per CEPI, Gavi i WHO, la 
iniciativa COVAX (COVID-19 Vaccine Global 
Access11)  és un dels tres pilars del programa Access 
to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, i el seu 
propòsit inicial era garantir l’accés equitatiu a les 
vacunes per a tots els països. Mitjançant un sistema 
de finançament, compra i distribució multilateral 
de les diferents vacunes en desenvolupament i 
aprovades, els països incapaços de negociar acords 
bilaterals podrien tenir accés a vacunes i els països 
més rics, assegurar la vacunació de les seves 
poblacions juntament amb la resta del món 
assumint menors riscos financers i menors 
desemborsaments econòmics. A mesura que les 
vacunes estiguessin disponibles s’anirien 
distribuint racionalment i completant fases de 
vacunació en tots els països per igual, en la mateixa 
proporció de població. D’aquesta manera, 
l’objectiu era vacunar com a mínim al 20% de la 
població de tots i cadascun dels països com més 
abans millor, privilegiant els sectors més 
vulnerables, prioritaris i necessaris socialment.  
 
 No obstant això, el projecte original 
fracassà ràpidament. La manca de suport financer 
per part dels grans poders econòmics, la 
predilecció de les farmacèutiques pel negoci, 
l’opacitat i l’abús de poder12, i l’acumulació de la 
producció global de vacunes en mans dels països de 
majors ingressos13 van deixar molt enrere la 
iniciativa COVAX. Els governs més rics, capaços de 
negociar pel seu propi compte i en els territoris dels 

12 Sobre aquest tema, són interessants: Mcintosh, Toby. 
(2021). How to Investigate COVID-19 Vaccine Contracts. 
Global Investigative Journalism Network. 
També Olmo, Guillermo D. (2021). Vacunas contra el 
coronavirus: a qué se debe el secretismo que rodea los 
contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas. BBC 
News Mundo. 
I també Apuzzo, Matt y Selam Gebrekidan. (2021). 
Governments Sign Secret Vaccine Deals. Here’s What 
They Hide. The New York Times. 
13 Gutiérrez, Icíar y Ana Ordaz. (2020). La otra carrera 
por la vacuna contra la COVID: los países ricos 
acaparan más de la mitad de las dosis compradas hasta 
ahora. elDiario.es. 
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quals resideixen la majoria de fàbriques 
farmacèutiques, es va afanyar a tancar acords 
bilaterals amb les companyies productores 
contractant una oferta de vacunes que encara està 
per produir-se. Després d’ells, la resta ha de posar-
se a la cua o esperar les seves donacions. 
 
 Ens trobem davant de dos models de 
finançament, compra i distribució de les vacunes: 
un model solidari global i racional versus un model 
basat en la capacitat de compra, competició i 
negociació dels diferents governs per separat. Amb 
raó s’ha titllat aquesta segona estratègia de 
«nacionalisme de vacunes», però darrere 
d’aquesta etiqueta s’amaga, a més a més, la 

 
14 Duke Global Health Innovation Center. 2021. COVID-
19: Vaccine Procurement. Launch and Scale 
Speedometer. Duke University. 

desigualtat de riquesa i de poder econòmic-polític 
que separa als diferents governs i territoris del 
planeta. Amb altres paraules, de partida no totes 
les nacions podien jugar al nacionalisme de 
vacunes.  
 
 Segons les dades del Centre d’Innovació en 
Salut Global de la Universitat de Duke14, els països 
de majors ingressos acaparen 6 mil cent milions de 
dosis contractades, mentre que els d’ingressos 
mitjans-alts disposen de gairebé 2 mil tres-cents 
milions, els països d’ingressos mitjans baixos de mil 
vuit-cents milions i els països de més baixos 
ingressos a penes compten amb tres-cents milions 
de dosis.  
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Col·locats els primers de la cua en el supermercat 
global de vacunes, els països més rics s’han afanyat 
a buidar les estanteries i omplir els seus carros de 
la compra. A la resta els queda esperar a la porta 
fins poder entrar a comprar les seves. I això no és 
nou: virus com el VIH o l’epidèmia de grip A del 
2009 van tenir la mateixa «sort»15.  
 
 Més encara, la lògica del «jo primer» –d’«el 
que pugui pagar primer» en realitat, i això és 
inherent al mercat capitalista irrestricte– ha anat 
acompanyada d’un  apilament de la producció de 
vacunes molt per sobre de les necessitats 
nacionals, incorporant a més opcions amb les 
farmacèutiques per a expandir la quantitat de 
vacunes contractades16. Al cas escandalós del 
Canadà, que disposa de dosis per a vacunar 10,44 
vegades la seva població total, el segueixen el 
Regne Unit amb 8,18, la Unió Europea amb 6,89, 
Nova Zelanda amb 6,57, els Estats Units amb 4,60 
o Israel amb 4,53 –el mateix Israel cap del món en 
població vacunada, però que ha segregat 
totalment del procés d’immunització a la població 
palestina dels territoris ocupats17. Els governs del 
G7+EU sumen un total de 5 mil tres-cents milions 
de dosis contractades quan la seva població és de 
només mil milions de persones. Això vol dir que poc 
més del 12% de la població global concentrada en 
31 països –el grup dels 7, format pel Canadà, Regne 

 
15 Nature Editorial. 2021. Why a pioneering plan to 
distribute COVID vaccines equitably must succed. 
Nature 589, 170. 
16 Gutiérrez, Icíar y Ana Ordaz. (2020). La otra carrera 
por la vacuna contra la COVID: los países ricos 
acaparan más de la mitad de las dosis compradas hasta 
ahora. elDiario.es. 
17 Martí, Raquel. 2021. Israel, un plan de vacunación 
tan eficaz como discriminatorio. Huffpost, 2 de febrero 
de 2021. Y también Human Rights Watch. 2021. Israel: 
Provide Vaccines to Occupied Palestinians. Human 
Rights Watch. 
18 Harvey, Fiona, Toby Helm y Ashley Kirk. (2021). Share 
vaccines or climate deal will fail, rich countries are told. 
The Guardian. 
19 Ordaz, Ana, Victòria oliveres y Raúl Sánchez. (2021). 
Así avanza la vacunación: mapas y gráficos sobre su 

Unit, Estats Units, Japó, Alemanya, França i Itàlia, 
juntament amb la resta de la Unió Europea– 
disposen del 30% de les dosis contractades 
globalment –sense comptar amb els possibles 
acords en negociació o desconeguts18. Els 162 
països restants, el 87% de la població humana del 
planeta, disposen del 70% de dosis, distribuïdes de 
forma extremadament desigual. 
 
 Aquesta disponibilitat desigual de dosis, 
sumada a la desigual capacitat tècnica, logística i 
d’infraestructures, està produint dues velocitats de 
vacunació: mentre que els països nord-americans i 
europeus oscil·len entre el 70 i el 100% de vacunes 
administrades cada cent habitants, els països 
africans ronden només el 4%19. A principis de 
febrer només 10 Estats van administrar el 75% de 
les dosis globalment disponibles, mentre que altres 
130 encara no en tenien cap ni una20. A principis 
d’abril els països rics havien administrat el 87% de 
dosis globalment disponibles, mentre que els 
països de menors ingressos administraven 
solament el 0,2%21. Aquesta «bretxa de vacunació» 
pot allargar l’agonia durant dos o tres anys més: si 
bé es calcula que fins al 2023 o 2024 no s’arribarà 
a produir la quantitat de vacunes suficients per a 
cobrir la població mundial22, la desigualtat de dosis 
i infraestructures fa que prop d’un quart de la 
població mundial, la pertanyent als països més 

evolución en España y el mundo. elDiario.es. Gran part 
de les dades estan extretes de Ritchie, Hannah, Esteban 
Ortiz-Ospina, Diana Beltekian, Eduard Mathieu, Joe 
Hasell, Bobbie Macdonald, Charlie Giattino. (2020). 
Coronavirus Pandemic (COVID-19). OurWorldInData.org 
(Global Chance Data Lab, Oxford University Martin 
Programme on Global Development). 
20 UN Press Release. (2021). “Secretary-General Calls 
Vaccine Equity Biggest moral test for Global 
Community, as Security Council Considers Equitable 
Availability of Doses”. UN Security Council, SC/14438. 
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pobres, hagin d’esperar fins al 2022 per a poder 
adquirir les primeres vacunes23. 
 

 
 Més enllà que pugui ser comprensible el 
deure dels governs més rics amb les seves 
poblacions i les seves crisis internes –de les quals 
una pandèmia no és l’única causa–, aquest és un 
tipus de solidaritat nacionalista, excloent i 
mancada de justificació des d’una perspectiva 
global: no és ni més necessari ni més merescut 
vacunar a la població jove i sana de la Unió Europea 
abans que al personal sanitari i la població de risc 
de molts països d’Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica. 
«Nosaltres» anem primer que «ells» perquè 
podem, amb independència de qualsevol 
consideració moral o racional al respecte.   

 
23 BMJ (British Medical Journal). (2020). Must of the 
world may not have access to a covid-19 vaccine until 
2022. British Medical Journal. 

 I, a més de ser moralment reprovable, una 
estratègia egoista com aquesta és també d’allò més 
 

  
inefectiu vers un problema ecològic com és la 
pandèmica. La condició ecològica de la salut i 
l’epidemiologia –com l’ecologia– comporta un 
entramat de causes i efectes encadenats que no 
són ni simples, ni solament locals, ni molt menys 
«estatals». Una falta d’immunització global deixa la 
porta oberta a què el virus continuï mutant i 
apareguin noves variants més resistents i 
infeccioses, cosa que compromet l’eficàcia de les 
vacunes i altres mesures sanitàries en qualsevol 
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altra part del món2425. I això compromet igualment 
altres sistemes: l’economia globalitzada de la qual 
tots depenem, o els esforços cap als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (SDG) –com 
moltíssims altres esforços polítics, socials, mèdics, 
científics i mediambientals que necessiten una 
mínima estabilitat social i econòmica– no són 
immunes als rebrots en altres zones del planeta. En 
termes econòmics, per exemple, seguir amb 
l’estratègia egoista, per molt eficaç que pugui 
semblar per als Estats de majors ingressos en 
particular, suposaria unes pèrdues globals de fins a 
9,2 bilions de dòlars en 2021, més del 7% del PIB 
global previ a la pandèmia; unes pèrdues que 
hauran d’assumir també aquests països. En canvi, 
si els països amb menys ingressos poguessin 
vacunar a la meitat de la seva població per a finals 
d’any, les pèrdues es reduirien a uns 3,8 bilions –la 
meitat dels quals seria encara per als països rics26.   
 
 COVAX ja pràcticament ha passat d’un pla 
de distribució equitativa global a convertir-se en un 
mecanisme de redistribució dels excedents que 
decideixin deixar els governs més rics a la resta dels 
seus «competidors» en el mercat global de la salut. 
I amb aquest acte de caritat interessada neix un 
nou tipus de desigualtat, la desigualtat 
immunològica, que com la majoria de desigualtats 

 
24 OXFAM. (2021). Two-thirds of epidemiologists warn 
mutations could render current COVID vaccines 
ineffective in a year or less. OXFAM International. 
25 Callaway, Ewen. (2020). The coronavirus is mutating 
– does it matter?. Nature News Feature. També 
Callaway, Ewen. 2021. Fast-spreading COVID Variant 
can elude immune responses. Nature News. I també Ho, 
David. 2021. New Study of Coronavirus Variants 
Predicts Virus Evolving to Escape Current Vaccines 
Treatment. Columbia University. Irving Medical Center 
News. 
26 Cakmakli, Cem, Selva Demiralp, Sebnem Kalemli-
Ozcan, Sevcan Yesitas y Muhammed A. Yildirim. (2021). 
The Economic Case for Global Vaccinations: An 
Epidemiological Model with International Production 
Networks. Disponible també al web del ICC 
(International Chamber of Commerce) 
https://iccwbo.org/publication/the-economic-case-for-
global-vaccinations/ junt amb un resum per a 

socials, radica en un desigual repartiment de la 
riquesa econòmica i en una desigual consideració 
moral entre els diferents grups de persones que 
habiten la Terra. Una confrontació injustificada de 
«nosaltres» contra «ells» que posa en qüestió 
qualsevol dret humà a la salut. 
 
L’animal dels grans desafiaments  
 
 La solidaritat, ben entesa, no és solament 
una exigència moral, sinó l’estratègia pràctica amb 
més probabilitats d’encert en una societat del risc 
cada vegada més complexa, interconnectada i 
juganera amb tota mena de perills. Grans 
desafiaments com la crisi ecològica i de recursos, la 
creixent desigualtat social, i la previsible aparició 
de més malalties són fenòmens inevitablement in 
solidum. Val recordar que la pandèmia de COVID-
19 no ha sigut més que un efecte «col·lateral» de la 
crisi ecològica afavorit per un mercat global i 
desregulat, una societat poc feta a la continència, i 
la incompetència científica, política i ètica dels 
governs més importants27. 
 
 Si pretenem apel·lar a la solidaritat com un 
dels valors centrals per a regular les nostres vides i 
les nostres societats –i no solament com un eslògan 
comercia o com una mera relació de codistribució 

responsables de polítiques 
https://iccwbo.org/publication/summary-for-
policymakers-of-the-economic-case-for-global-
vaccination-study/.  
27 IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services). (2020). Escaping 
the ‘Era of Pandemics’: Experts Warn Worse Crises to 
Come. Options Offered to Reduce Risk. Media release of 
IPBES Workshop on Biodiversity and Pandemics Report. 
Disponible a https://ipbes.net/pandemics-marquee, 
juntament amb el report i el sumari executiu. També 
Bernstein, Aaron. (2019). Coronavirus, Climate Change, 
and the Environment. A Conversation on COVID-19 with 
Dr. Aaron Bernstein, Director of Harvard Chan C-
CHANGE. Harvard Center for Climate, Health, and the 
Global Environment. También The Lancet. (2021). 
Climate and COVID-19: converging crises. The Lancet 
397, Issue 10269, p71. 
 

https://iccwbo.org/publication/the-economic-case-for-global-vaccinations/
https://iccwbo.org/publication/the-economic-case-for-global-vaccinations/
https://iccwbo.org/publication/summary-for-policymakers-of-the-economic-case-for-global-vaccination-study/
https://iccwbo.org/publication/summary-for-policymakers-of-the-economic-case-for-global-vaccination-study/
https://iccwbo.org/publication/summary-for-policymakers-of-the-economic-case-for-global-vaccination-study/
https://ipbes.net/pandemics-marquee
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jurídica de drets i deures entre uns quants– 
hauríem de començar, abans que res, per ser 
solidaris amb previsió, sense esperar a no tenir més 
remei. També, exigint veritable solidaritat als qui 
més responsables són –partint d’una 
responsabilitat diferenciada. I, sobretot, 
considerant la inclusió en el «nosaltres» de tots 
aquells afectats per les nostres acciones. 
 
 En definitiva: vist el triomf de l’estratègia 
solidària global que, tot i les seves deficiències28, 
podia encarnar COVAX, què ocorrerà amb la crisi 
ecològica, el col·lapse energètic i l’escassetat de 
recursos? I amb l’explosió de desigualtats que 

aquests successos detonaran mundialment? La 
solidaritat que prediquen els grans governs estatals 
i regionals com la UE inclourà als qui queden més 
enllà de les seves fronteres, però paguen 
constantment les seves faltes de responsabilitat? 
Tant de bo no hàgim d’esperar altra vegada a que 
un retrat inesborrable de la pròpia barbàrie ens 
desperti i sigui massa tard. 
 

Joel Oliveras Lorente,  
Graduat en Filosofia (UAB) i estudiant del 

Màster en Ciutadania i Drets Humans (UB-UdG) 
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