
 
 
 

PROPOSTA D’UNA RENDA BÀSICA UNIVERSAL VITALÍCIA NO CONDICIONADA 
 

esprés d’un intens contrast d’opinions al si de l’Assemblea de 
República Valenciana / Partit Valencianiste Europeu,  s’acordà —
dins de la llibertat de pensament i corrents que promou RV/PVE—  

donar eixida a un document de treball i per al debat públic que presenten 
Josep Gomis (Catarroja), Dolors Alexandre (Dénia), Rafael Martí Blesa 
(Xàtiva), Maria Ortiz (Benissa) i Víctor Baeta (Benimaclet-VAL) sobre una 
Renda bàsica universal vitalícia no condicionada, entesa com fora de l’actual context 
socio-econòmic i pensada per al món que se'ns ve damunt. Una proposta 
perquè en el futur Estat valencià es garantisca  una vida digna a tots els 
ciutadans. Aquesta mesura, si es fera universal, conceptualment seria per a la 
Humanitat el major avanç des de la Declaració dels Drets Humans. 
A la proposta, del document de treball i debat, el segueix tres escrits que 
aprofundixen  sobre la idea del ‘treball’ en la forma de producció capitalista i 
com a part d’un programa socialista: 

- Apèndix I: extracte de la ‘Crítica al programa de Gotha’ de Karl Marx 
- Apèndix II: tesi XI del llibre ‘Tesis sobre la filosofia de la història’ de 

Walter Benjamin. 
- Apèndix III: la ponència, d’Erik Olin Wright ‘La renta bàsica com a 

programa socialista’  
i una extensa bibliografia, per aprofundir en el debat.  
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PROPOSTA PER A LA CREACIÓ D'UNA “RENDA BÀSICA 
UNIVERSAL VITALÍCIA NO CONDICIONADA, EN UN 
CONTEXT SOCIO ECONÒMIC DISTINT A L’ACTUAL” EN 
UNA REPÚBLICA VALENCIANA INDEPENDENT 
 

n un context mundial on l'economia tendeix a optimitzar la 
productivitat per tal de reduir els costos empresarials, cosa 
que duu a una progressiva mecanització i  automatització de 

processos, amb la conseqüent reducció de la necessitat de mà d'obra 
humana, és imprescindible assumir tant per part de l'Estat com de la 
societat en el seu conjunt que és inevitable un atur estructural, i per 
tant permanent, elevadíssim. 
 

Aquest atur estructural elevadíssim en xifres absolutes pot no estar 
sempre format per les mateixes persones, però tot apunta a que hi 
haurà -en un futur pròxim- un nivell de temporalitat no vist fins ara, 
amb una embogida rotació de contractes de durada curtíssima i unes 
remuneracions molt minses, per tant s'ha d'estar preparat per grans 
canvis. 
 

És responsabilitat dels poders de l'Estat treballar per garantir el 
benestar de la població, per tant, s'imposa la creació d'una eina 
permanent, de gestió senzilla i amb un cost de gestió reduït, 
burocràticament parlant, que permeta garantir uns mínims de 
subsistència amb dignitat al conjunt de la població siga quina siga la 
seua situació particular en cada moment, al llarg de la seua vida, de 
manera que cap persona -parafrasejant Marx- haja de demanar 
permís per a poder viure. 
 

Si bé es poden trobar diverses idees de rendes amb diversos noms i 
definicions tot i compartir el mateix esperit, ací com a millor opció 
s'ha optat per proposar una: 
 

1. Renda Bàsica Universal.- És a dir, per al conjunt de la 
població de ple dret. Per població de ple dret a efectes de la 
Renda Bàsica s'entendrà aquella que tinga la ciutadania de 
la República Valenciana (La qüestió de la ciutadania es 
regularà evidentment per la constitució i legislació 
corresponent de la República, però és clar que en cap cas 
s'haurà d'establir el dret de sol “ius soli” per a reconèixer-la 
i l'accés a qui no la tingués de naixement haurà de ser molt 
exigent en els seus requisits). 



2. Vitalícia.- És a dir, des de l'entrada en vigor de la Renda 
Bàsica i posteriorment des del naixement dels nous 
ciutadans, fins a la defunció. 

3. No condicionada.- És a dir, a banda de la possessió de la 
ciutadania de la República no hi haurà cap altra condició 
per a percebre-la. 

 

Creiem que l'estructura descrita compleix els requisits comentats de: 
1. eina permanent 
2. gestió senzilla i 
3. cost econòmic burocràtic reduït 

 
La Renda bàsica universal vitalícia no condicionada serà un ingrés pagat per 
l'Estat directament a cada ciutadà i el seu import estarà exempt de 
tributació en cap impost. 
 

S'establiran dos imports (a determinar per l'equip encarregat de posar 
en marxa la Renda): 
 

1. Import reduït fins a la majoria d'edat, percebut pels pares amb 
l'objectiu de contribuir al manteniment del fill. 

2. Import complert percebut directament pel ciutadà adult en 
complir la majoria d’edat. 

 

L'existència d'aquesta Renda bàsica universal vitalícia no condicionada 
suposa que no existirà cap altra mena de rendes o subsidis, pagats per 
l'Estat, inclosa la pensió de jubilació tal com ara l'entenem que 
evidentment no té cap sentit amb l'existència d'una renda com la 
descrita. 
 

Aquesta Renda bàsica universal vitalícia no condicionada haurà de ser 
finançada amb els recursos obtinguts per l'Estat valencià, encara que 
s'haurà de repensar tota l'estructura fiscal que hem conegut fins 
ara, ens caldrà aprofundir en les possibilitats econòmiques del 
País Valencià per tal d’optimitzar-les  i mirar -a ser possible- d’ 
usar un context conegut per tal de treballar el tema. 
 

És evident que per atendre el finançament de la Renda bàsica universal 
vitalícia no condicionada estaran disponibles tots els recursos destinats al 
reguitzell dels subsidis diversos que per un seguit de diferents 
conceptes existeixen actualment més les cotitzacions socials que 
actualment s'usen per finançar les pensions de jubilació, encara que 
al no existir la pensió de jubilació potser fora interessant eliminar-les, 
tal com fan a Dinamarca on no existeixen, i obtenir tots els recursos 
de la cistella d'impostos. 
 



 
 
La percepció de la Renda bàsica universal vitalícia no condicionada al ser no 
condicionada és totalment independent tant de la situació patrimonial 
dels perceptors, com de la seua situació personal derivada del 
desenvolupament d'activitats professionals o laborals remunerades i 
per tant mai es deixaria de percebre. 
 

L'import de la Renda bàsica universal vitalícia no condicionada ha d'estar 
calculada per permetre subsistir de manera digna als ciutadans que 
no desenvolupen cap activitat laboral o professional remunerada. 
 

Al mateix temps és i ha de ser no condicionada per tal de permetre 
que aquells ciutadans que tinguen a l'abast l'oportunitat i ho desitgen 
desenvolupen activitats laborals, professionals o empresarials que 
evidentment suposaran per a ells altres fonts d'ingressos aquests si 
fiscalment sotmesos a tributar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest és un document de treball obert a participació. 
Qualsevol persona interessada en contribuir, ens pot 
enviar al correu: anna@republicavalenciana.org la 

seua aportació argumentda. 
 

 
 
 
 



 
APÈNDIX I 

 

Crítica dels programes de Gotha i Erfurt  
KARL MARX 

 

Escrit (Kritik des Gothaer Programms) entre l'abril i principis de maig del 1875. 
Publicat originalment a: Die Neue Zeit, n.18, Volum I, 1890-1891. 
El text present es basa en el manuscrit de Marx. Les variacions de contingut en relació a 
l'edició del 1891 s'assenyalen a les anotacions. Els fragments que foren suprimits el 1891, 
s'hi restauren entre parèntesi. La crítica del programa Gotha és un document basat en una 
carta de Karl Marx escrita a principis de maig de 1875 al Partit dels Treballadors Social 
Demòcrates d'Alemanya.  

 
 

 continuació aportem un escrit de Karl 
Marx per al debat, que aprofundeix sobre 
un aspecte del concepte de ‘treball’ 

segons el pensador alemany. Referit als 
valencians que no posseeixen una altra propietat 
que la seua força de treball i que han de ser -
necessàriament en la forma de produir capitalista 
segons Marx- esclaus d’aquells que s’han fet 
propietaris de les condicions objectives del treball 
i que només poden treballar amb “el permís” 
d’estos, la proposta que es fa de la Renda bàsica 
universal vitalícia no condicionada ha de suposar per a 
tots – siga quina siga la situació social, cultural i 
professional– el que qualsevol ciutadà de la 
República Valenciana puga viure sense necessitat 
de demanar “permís” a ningú.  

 
 



Karl Marx 

Crítica del Programa de Gotha 

Notes marginals al programa del partit obrer alemany 

 1. «El treball és la font de tota riquesa i de tota cultura, i com que el treball 
profitós tan sols és possible en la societat i amb la societat, el rendiment del 
treball pertany sense retallades, amb el mateix dret, a tots els membres de la 
societat». 
 

Primera part del paràgraf: «El treball és la font de tota riquesa i de tota 
cultura». 
El treball no és la font de tota riquesa. La natura és tant font dels valors d’ús 
(i certament en això consisteix la riquesa!) com el treball, que és tan sols 
l’expressió d’una força natural, la força de treball humana. Aquesta frase es 
troba en tots els manuals escolars i és correcta en la mesua que se subordina al 
treball amb les eines i els mitjans adients. Un programa socialista no pot 
permetre però que aitals frases burgeses amaguen les condicions que són les 
úniques que els donen un sentit. Tan sols [1] en la mesura que l’home des del 
principi es comporta envers la natura, la primera font de tots els mitjans i 
subjectes del treball, com si en fos pròpia, la tracta com si li pertanyés, el seu 
treball esdevé la font dels valors d’ús, i per tant també de la riquesa. El burgès 
té una bona raó per atribuir al treball una força creadora sobrenatural; ja que 
pel fet que la natura limita el treball se segueix que l’humà que no posseeix cap 
altra propietat que la seua força de treball, en totes societats i condicions 
culturals, haurà d’ésser l'esclau d’altres homes, que s’han fet els propietaris de 
les condicions materials del treball. Tan sols pot treballar amb el llur permís, i 
per tant tan sols viure amb el llur permís. 
 

Tornem ara a la frase que, tal com queda, és força coixa. Què s’hauria esperat 
com a conclusió? Òbviament això: 

«Com que el treball és la font de tota riquesa, ningú a la societat es 
pot apropiar de riquesa si no és com a producte del treball. Per tant 
si ell mateix no treballa, viu del treball d'altri i també adquireix la 
seua cultura a costa del treball d’altri». 

 

Per comptes d’això, mitjançant l’expressió «i com que», s’hi afegeix una 
proposició per extreure una conclusió de la segona i no de la primera. 
Segona part del paràgraf: «El treball profitós tan sols és possible en la societat 
i amb la societat». 
 

D'acord amb la primera sentència el treball és la font de tota riquesa i de tota 
cultura, i per tant cap societat és possible sense treball. Ara aprenem 
inversament que cap treball «profitós» és possible sense societat. 
 

Hom podria haver dit igualment que tan sols en la societat el treball inútil i 
àdhuc socialment perjudicial pot esdevindre una branca professional de la qual 
hom pot viure, que tan sols en la societat hom pot viure de no fer res, etc., 
etc.—en breu, es podria haver copiat tot Rousseau. 
 

I què és un treball «profitós»? Certament tan sols el treball que produeix el 
resultat fructuós desitjat. Un salvatge—i l'home és un salvatge d'ençà que deixà 



d'ésser un simi—que mata amb un roc un animal, que recull fruits, etc., realitza 
un treball «profitós». 
 

Tercer: La conclusió: «I com que el treball profitós tan sols és possible en la 
societat i amb la societat, el rendiment del treball pertany sense retallades, amb 
[2] el mateix dret, a tots els membres de la societat». 
Brillant conclusió! Si el treball profitós és tan sols possible en la societat i amb 
la societat, el producte del treball pertany a la societat—i arriba al treballador 
individual tan sols allò que no cal per mantindre la «condició» del treball, la 
societat. 
 

De fet aquesta sentència l’utilitzen tothora els campions [3] de la situació 
vigent a cada moment de la societat. Primer venen les reivindicacions del 
govern amb tot allò que s’hi vincula, ja que és l’òrgan social per la preservació 
de l’ordre social, després les reivindicacions de les diferents menes de propietat 
privada [4], ja que les diferents menes de la propietat privada són els fonaments 
de la societat, etc. Hom veu que aitals frases buides es poden girar i remenar 
com es vulga. 
 

Qualsevol connexió que hi haja entre el primer i el segon paràgraf tan sols es 
raonable amb aquesta expressió: 
«El treball esdevé la font de la riquesa i de la cultura tan sols com a treball 
social», o, igualment, «en i amb la societat». Aquesta sentència és 
indiscutiblement correcta, perquè tot i que el treball aïllat (amb les seues 
condicions materials pressuposades) pot crear valors-usos, no pot crear ni 
riquesa ni cultura. 
 

Però igual d’indiscutible és l’altra sentència: 
«En la mesura que el treball es desenvolupa socialment i esdevé així 
font de riquesa i de cultura, desenvolupa la misèria i l’espoliació 
entre els obrers, i la riquesa i la cultura entre els no-obrers». 
 

Aquesta és la llei de tota la història passada. Per tant, ço que cal fer, per 
comptes de fer frases generals de «el treball» i de «la societat», és demostrar 
concretament com en l’actual societat capitalista s'han creat finalment les 
condicions materials, etc., que permeten i forcen els obrers a trencar aquest 
flux històric [5]. 
 

De fet, però, tot el paràgraf ple d'estil i de contingut hi és tan sols per tal 
d’inscriure el mot d’ordre lassallià de «rendiment del treball sense retallades» 
com a consigna en la punta del penó del partit. Retornaré més tard al 
«rendiment del treball», al «dret igual», etc., ja que s'hi repeteix la mateixa 
cosa d’una forma diferent. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



APÈNDIX II 
En la línia de l’escrit anterior, s’introdueix el concepte de progrés i Natura. 

 

TESIS SOBRE LA FILOSOFIA DE LA HISTÒRIA . WALTER BENJAMIN 
[traducció al valencià de l’alemany per l’ACR Constantí Llombart en el 2007] 

Tesi XI 
 

l conformisme, des del principi, ha estat instal·lat  còmodament en la 
socialdemocràcia i no sols va condicionar la seua tàctica política, sinó a més 
les seues concepcions econòmiques. Aquesta és una de les causes dels 

fracassos posteriors. Res no ha corromput tant, fins al límit, els obrers alemanys 
com el convenciment que estaven nedant a favor de corrent. El desenvolupament 
tècnic va ser la pendent del corrent a favor de la qual van pensar que nedaven.  
Des d’aleshores només quedava un pas per a la il·lusió que el treball en la fàbrica, 
situat en l'impuls del progrés tècnic, representava un resultat polític. L’antiga moral 
protestant del treball celebra la seua resurrecció secularitzada entre els obrers 
alemanys. Ja el "Programa de Gotha" porta indicis d’aquest equívoc. Ell treball 
és definit com "la font de tota riquesa i tota cultura". Marx, ensumant-se alguna 
cosa sospitosa, objectava que l’home que no posseeix altra propietat que la seua 
força de treball "ha de ser esclau d’altres homes que se n’han convertit en 
propietaris". No obstant això segueix estenent-se la confusió i de seguida 
proclamarà Josef Dietzgen: "El Salvador del temps modern es diu treball. En [...] 
la millora del treball [... ] consisteix la riquesa, que podrà ara consumar el que fins 
a ara cap redemptor ha portat a terme". Aquest concepte marxista vulgaritzat de la 
naturalesa del treball no es pregunta amb la calma necessària com afecta el 
producte del seu treball als treballadors en tant no puguen disposar-ne. Reconeix 
únicament els progressos del domini de l’home sobre la naturalesa, però no vol 
reconèixer les reculades de la societat. Ostenta ja els trets tecnocràtics que 
trobarem més tard en el feixisme. Entre aquests figura un concepte de la naturalesa 
que es distingeix catastròficament del de les utopies socialistes anteriors a 1848. 
El treball, tal com ara s’entén, desemboca en l’explotació de la naturalesa que, amb 
satisfacció ingènua, s’oposa a l’explotació del proletariat. Comparades amb 
aquesta concepció positivista les fantasies que tanta matèria han donat per a 
ridiculitzar un Fourier, fan gala d’un sorprenent sentit comú. Segons aquest, un 
treball social ben amatent haguera de tenir com conseqüències que quatre llunes 
il·luminaren la nit de la terra, que els gels es retiraren dels pols, que l’aigua del mar 
ja no sàpia a sal i que els animals feroços passen al servei dels homes. Tota la qual 
cosa il·lustra un treball que, lluny d’explotar la naturalesa, està en situació de fer 
que enllumene les criatures que dormiten potencialment en el seu si. Del concepte 
corromput de treball forma part, com el seu complement, la naturalesa que, segons 
afirma Dietzgen, "està ací gratis". 
 

 
Benidorm (la Marina baixa), segons Dietzgen la naturalesa “està ací gratis”. 

Il·lustració per a la Tesi XI, del llibre Tesis sobre la filosofia de la Història de Walter Benjamin.  
Editat per l’ACR Constantí Llombart en el 2007. 
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APÈNDIX III 

PONÈNCIA PRESENTADA EN EL CONGRES ANUAL DE LA UNITED 
STATES BASIC INCOME GUARANTEE NETWORK EN MARÇ DEL 2006 

La Renda Bàsica com a projecte socialista 
Firma: Erik Olin Wright   

 

a major part de les discussions sobre la Renda Bàsica (RB) giren al 
voltant de dos grups de qüestions: el primer, les implicacions 
normatives de la RB per a diferents concepcions de la justícia; el segon, 

els problemes pràctics de sostenibilitat de la RB donat un àmbit de 
consideracions econòmiques que inclouen els efectes sobre els tipus 
impositius, els incentius, el mercat laboral, etc. Realment es tracta d'importants 
qüestions, però jo vull explorar un tema diferent: en quins aspectes pot una RB 
garantida ser considerada part d'un ampli desafiament socialista al capitalisme? 

Això pot semblar a alguna gent una qüestió irrellevant, potser fins i tot 
estúpida, ja que la mateixa idea de socialisme ha perdut molt del seu atractiu 
polític i intel·lectual en els últims anys. La idea que hi ha una alternativa 
sistèmica factible al capitalisme, siga en el sentit d'un disseny viable 
d'institucions econòmiques alternatives, siga en el d'un objectiu políticament 
assolible, sembla molt rocambolesc fins i tot a molta gent que encara manté les 
crítiques tradicionals socialistes al capitalisme. 

Crec que té encara sentit parlar del desafiament socialista al capitalisme fins i 
tot en absència d'un disseny clar i ben articulat d'institucions socialistes. El que 
podem tractar de fer és articular un conjunt de principis socialistes 
anticapitalistes i usar-los per a indicar si els moviments van en una direcció 
socialista fins i tot si no tenim una clara comprensió de la nostra destinació. 
Com quan ens orientem amb una brúixola que ens assenyala la direcció en què 
ens movem, però sense un mapa que mostre tot el camí des del punt de partida 
fins a la destinació. El que comporta perills, clar: podem trobar abismes que 
no podem sortejar, així com obstacles imprevistos que ens forcen en una 
direcció que no havíem projectat. Però també pot ser el cas que si nosaltres 
volem abandonar el món social en el qual vivim no tenim millor recurs que 
aquests principis orientadors, més que destinacions conegudes per endavant. 

Aquesta manera de pensar sobre el socialisme rebutja la simple dicotomia 
capitalisme contra socialisme. Això implica que les societats capitalistes 
difereixen en com són de “socialistoides” —per a usar una vella expressió 
dretana— i que, respecte als valors i les aspiracions socialistes emancipatòries, 
és millor estar en una societat capitalista amb forts elements socialistes que en 
una societat capitalista sense aquests elements. Cosa que deixa oberta la 
qüestió de fins a que lluny han d'arribar aquests principis, que estrets són els 
límits de les possibilitats imposades pel capitalisme, i si algunes ruptures més 
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profundes amb les institucions capitalistes serien necessàries per a posteriors 
avanços. No sé si una llarga seqüència de moviments socialistes dins dels 
espais institucionals permesos en el capitalisme podria conduir 
acumulativament a una metamorfosi del propi capitalisme o si al final arribaria 
a límits infranquejables. No sé com respondre a aquestes qüestions i sospite 
que no poden respondre's. En absència d'una resposta convincent, el millor que 
podem fer llavors és traçar els criteris que ens orienten cap a un canvi 
progressiu sense una clara destinació. 

Si s'està d'acord que això és una bona manera de pensar sobre la idea d'un 
desafiament socialista al capitalisme, la qüestió llavors es transforma en la 
següent: quins són els principis que ens diuen si ens estem movent en la 
direcció correcta i com la RB pot contribuir a aquest moviment? 

Tres principis d'un desafiament socialista al capitalisme 

Hi ha molts principis possibles que ens poden guiar per la senda socialista. Em 
detindré en tres: 

1. Enfortir el poder obrer enfront del capital. Aquest és un dels temes centrals 
del pensament socialista, especialment a la seua versió marxista: el socialisme 
és un sistema de producció en el qual la classe obrera és la classe dominant; el 
capitalisme és un sistema en el qual la classe capitalista és la classe dominant. 
Dins del capitalisme, llavors, els canvis socials que enfortisquen el poder obrer 
poden ser considerats com a moviments en la direcció del socialisme encara 
que no amenacen immediatament el domini del capital en si. 

2. Desmercantilitzar la força de treball. Aquest és també un tema familiar en 
les discussions socialistes. Una de les característiques distintives del 
capitalisme és que la gent que no disposa de mitjans de producció ha de vendre 
la seua força de treball en el mercat laboral a un ocupador per a poder adquirir 
els seus mitjans de subsistència. Això rep a vegades el nom de mercantilització 
del treball (o potser més precisament, de la força de treball) ja que la capacitat 
de treballar de la gent és tractada com si fóra una mercaderia. En la mesura que 
els treballadors puguen tindre les seues necessitats cobertes fora del mercat 
mitjançant alguns mecanismes de provisió social, la seua força de treball és 
desmercantilitzada. La mercantilització és així una variable i es pot parlar del 
grau de mercantilització o desmercantilització de la força de treball. Si el 
socialisme és una economia directament orientada a la satisfacció de les 
necessitats més que a la maximització del benefici, llavors la 
desmercantilització de la força de treball pot ser interpretada com un moviment 
en la direcció del socialisme. 

3. Enfortir el poder de la societat civil per a conformar les prioritats de l'ús de 
l'excedent social i de l'organització de l'activitat econòmica. Aquest tercer 
punt és el menys familiar, i potser el més controvertit. Implica un contrast entre 
el que anomene Estatisme i Socialisme. Ambdues són formes d'organització 
econòmica no capitalista. En l'Estatisme, el poder de l'estat juga el paper 



principal en l'assignació de l'excedent social entre prioritats alternatives i en la 
direcció del procés productiu. Com clarament van ser els sistemes de direcció 
econòmica altament burocratitzats en països com la Unió Soviètica. En 
contrast, en el socialisme el que podria ser anomenat sense molt de rigor “poder 
social” juga aquest paper. Això és una idea molt menys clara que l'Estatisme, 
i en efecte molta gent usa el terme “socialisme” per a referir-se al que ací he 
anomenat Estatisme. La idea d'un socialisme arrelat en el poder social suposa 
dues nocions crucials. En primer lloc, la idea que el poder social configure l'ús 
de l'excedent social significa que les prioritats d'inversió al nivell macro són 
decidides mitjançant una deliberació democràtica, participativa i vigorosament 
pública més que mitjançant l'exercici del poder econòmic privat en el mercat 
o l'exercici del comandament autoritari burocràtic mitjançant l'estat. En segon 
lloc, a un nivell més micro, les associacions col·lectives en la societat civil 
estan directament compromeses en activitats econòmiques per a satisfer les 
necessitats. Aquesta producció orientada a les necessitats no està organitzada 
mitjançant els mercats o per les burocràcies estatals, sinó mitjançant 
l'autoorganització dels actors col·lectius de la societat. El que es diu en alguns 
cercles “economia social”. Podria incloure aspectes com la cura dels menors, 
de les persones majors i serveis de cura de la salut en la llar, serveis recreatius, 
i una gran quantitat d'activitats culturals i artístiques. La producció d'aquests 
serveis en l'economia social —i això ha de ser emfatitzat—, és social, no 
privada: no es tracta ací de traslladar la cura dels menors o de les persones 
majors de l'àmbit del mercat o de la provisió estatal cap a la família. Més aviat 
l'economia social està construïda al voltant de la provisió pública d'aquests 
serveis mitjançant l'associació col·lectiva més que per l'estat o el mercat. El 
socialisme, llavors, combina la deliberació democràtica sobre àmplies 
assignacions d'inversió amb l'autoorganització associativa voluntària de 
l'activitat econòmica. Com en els altres dos principis, la influència del poder 
social sobre l'economia és una variable i així podem concloure que ens movem 
en una direcció socialista quan aquesta influència augmenta. 

Renda Bàsica i socialisme 

Si acceptem estos tres principis —enfortir el poder obrer enfront del capital, 
desmercantilitzar la força de treball i enfortir el poder social sobre l'activitat 
econòmica— com a criteris per a moure'ns del capitalisme cap al socialisme, 
la següent qüestió seria com les diferents propostes de les reformes 
institucionals dins del capitalisme poden contribuir de l'una o l'altra forma a 
estos tres objectius. Per exemple, les reformes dels fons de pensions que van 
donar als sindicats un potencial per a exercir control sobre el poder de les 
corporacions, com defensa William Greider, podrien ser vistes com a 
contribucions d'alguna forma cap al tercer criteri. Què dir de la RB? 
Argumentaré que la RB pot ser vista com una reforma socialista a partir dels 
tres criteris exposats. Per descomptat, l'abast de com la RB contribueix al 
projecte socialista depèn en aspectes importants de la seua quantia, i això depèn 
de la sostenibilitat de la RB en termes estrictament econòmics segons totes les 



habituals raons que han sigut explorades en els debats sobre esta proposta. En 
benefici del meu argument, de moment faré dos supòsits: en primer lloc, una 
RB incondicional d'una quantia que possibilitaria a una persona viure 
decentment, encara que sense el menor luxe. Això és, el nivell de l'assignació 
és prou alt perquè l'eixida del mercat laboral capitalista siga una opció possible. 
En segon lloc, assumiré que una assignació de l'esmentada quantia no genera 
problema d'incentiu ni per als treballadors ni per als inversors, de manera que 
l'assignació no resultara insostenible al llarg del temps. Amb aquests supòsits, 
la RB contribuiria a cadascun dels tres principis del projecte socialista. 

1. Renda Bàsica i l'equilibri del poder de classe. Una RB generosa té el 
potencial de contribuir a llarg termini a l'enfortiment del poder del treball 
respecte al capital per tres raons. Primera, en la mesura que el mercat laboral 
es torna més limitat en una economia capitalista amb RB, el poder de 
negociació individual dels treballadors augmentarà. Segona, en general els 
treballadors estan en una millor posició negociadora quan el mercat laboral és 
limitat. I tercera, la RB és, en cas de vaga, una espècie de caixa de resistència 
incondicional i inesgotable, cosa que contribuiria a l'enfortiment del moviment 
obrer. Fins i tot si la RB no estiguera acompanyada per lleis addicionals més 
favorables per a l'organització sindical, es podria d'aquesta manera reforçar la 
capacitat obrera per a lluitar per sindicats. Hui dia els defensors dels sindicats, 
en alguns llocs i ocasions, han argumentat contra la RB per diverses raons. A 
vegades els sindicalistes objecten a la RB de la mateixa forma en què són a 
vegades hostils al benestarisme, a saber: que podria ser un instrument 
mitjançant el qual els que treballen dur haurien de mantindre als malfaeners. 
Però també existeix un argument més directament lligat al poder sindical: la 
por que amb una RB els treballadors no tindrien necessitat dels sindicats. Si 
l'única funció dels sindicats fóra garantir uns nivells de vida mínims, llavors sí 
que la RB podria representar una inquietud realista. Però en la mesura en què 
els sindicats també s'ocupen de l'organització del procés laboral, de les 
condicions de treball, del tracte just dins de les disputes, etcètera, la RB no 
amenaçaria la funció dels sindicats. En qualsevol cas, la capacitat afegida per 
a la lluita que proveiria la RB probablement representaria un major benefici 
que qualsevol reducció marginal de les funcions de l'organització col·lectiva. 

2. Desmercantilitzar el treball. L'efecte més obvi de la RB és la 
desmercantilització parcial del treball. Un aspecte de la RB que major atenció 
ha rebut i que està expressat en el toc d’atenció de Philippe Van Parijs: 
“llibertat real per a tots”. Si una RB sostenible proveeix un nivell de 
subsistència culturalment acceptable, llavors això significa que les necessitats 
bàsiques de la població estan cobertes sense la compulsió d'haver d'entrar en 
el mercat de treball. 

3. Ampliar el potencial per a l'economia social. La RB pot semblar, a primera 
vista, que no tinga massa relació amb el principi socialista d'augmentar el poder 
social sobre l'activitat econòmica. Després de tot, la RB és una transferència 



individual i no existeixen constriccions sobre el que hagen de fer els individus 
amb ella. En estos termes, sembla una reforma purament individualista. 

Crec que aquesta és una forma molt limitada d'entendre les implicacions de la 
RB. Ja hem vist com la RB pot tindre conseqüències col·lectives mitjançant la 
millora del poder del treball respecte al capital. La RB també, al meu entendre, 
té el potencial de crear les condicions per a una economia social molt més 
extensa i profunda. L'economia social és una manera alternativa d'organitzar 
una activitat econòmica diferent tant de la provisió del mercat capitalista com 
de la provisió de l'estat. La seua característica principal consisteix en la 
producció organitzada per col·lectivitats directament per a satisfer les 
necessitats i no subjecta a la disciplina de la maximització dels guanys ni a la 
racionalitat tecnocràtica-estatal. Una part important d'aquesta activitat suposa 
la provisió de diverses classes de serveis, molts dels quals són bastant intensius 
en treball. Un dels principals problemes que els actors col·lectius han de fer 
front en l'economia social és generar un nivell de vida decent per als proveïdors 
d'aquests serveis. Per descomptat això és un problema crònic en les arts, però 
també afecta als esforços de les comunitats per a organitzar els serveis de 
l'economia social per a diversos tipus d'activitats d'atenció. La RB resol 
substancialment aquest problema. La RB pot ser vista com una transferència 
massiva de l'excedent social des del mercat capitalista cap a l'economia social, 
des de l'acumulació del capital al que pot ser anomenada acumulació social —
l'acumulació de la capacitat de la societat per a l'autoorganització de les 
activitats econòmiques orientades a les necessitats. 

La RB, sense més, només contribueix a resoldre un dels problemes als quals 
enfronta una economia social enfortida, és a dir, la ruptura del llaç entre les 
condicions mínimes de vida i la participació en el mercat de treball capitalista. 
No ofereix capital per a infraestructures ni contribucions no laborals per a 
l'economia social. Com a tal, l'enriquiment de la producció econòmica social 
mitjançant la RB estarà limitat probablement als serveis intensius en treball. 
Però també la RB aporta un subsidi per a l'activitat política, per a 
l'associacionisme, per als moviments socials ja que aquests també depenen 
sobretot del temps i l'esforç de la gent. I això al seu torn pot millorar les 
perspectives d'una gamma més extensa de reformes que eventualment 
ampliaria l'espai per a avançar cap al socialisme. 

Conclusió 

Tot això pot semblar dissonància cognitiva. El socialisme en qualsevol sentit 
de la paraula sembla molt lluny de l'agenda de la política Americana en el 
context actual. I, per descomptat, si tinc raó que una RB generosa podria 
contribuir d'una forma important a revitalitzar el desafiament socialista al 
capitalisme mitjançant la desmercantilització parcial del treball, l'enfortiment 
dels treballadors i ampliant l'economia social fora del mercat, llavors la RB 
està fins i tot més allunyada de l'agenda del que podríem pensar. Però encara 
així, no viurem sota el núvol del triomfalisme capitalista dretà per sempre. Hi 



haurà nous episodis de polítiques progressives i igualitàries fins i tot a 
Amèrica. I quan estos episodis arriben, la RB hauria de ser un tema prioritari 
no simplement a causa de la seua concordança amb alguns pressupostos 
fonamentals de la justícia social, sinó perquè pot contribuir a una àmplia 
transformació del propi capitalisme. 
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