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Introducció

Una vella llegenda de l’antiga Índia explica que en cada cor humà hi 
habiten dues deesses. D’una banda, Lakshmi, la deessa de l’abun-
dància, generosa i temptadora. Si l’adores, et proveirà de riqueses i 
tresors. Però és una divinitat capritxosa i pot sorprendre’t i girar-te 
l’esquena en qualsevol moment. L’altra deessa és Saraswati, la divini-
tat de la saviesa i el coneixement. Diu la llegenda que si adores Saras-
wati i dediques la teva vida a adquirir coneixements, la deessa Laksh-
mi es posarà gelosa i et prestarà cada vegada més atenció. I així, com 
més coneixement adquireixis, i més anhelis saber, més fervorosament 
la deessa de l’abundància et beneirà amb les seves riqueses.

No se m’acut una forma millor d’explicar que, en l’actual era del 
coneixement, el talent és el nou petroli del segle xxi. El coneixe-
ment serà el motor de la nova economia.

Recordo una altra història, que no sé on vaig llegir, a la qual dec 
el títol d’aquest llibre. Una nena índia demanava caritat al carrer. Se 
li va apropar un turista i la nena li va demanar «diner feliç». «Di-
gue’m, què és per a tu diner feliç?», va preguntar l’home. «Aquell 
que a vostè li faci feliç donar-me, a mi em farà feliç rebre’l», li va 
respondre la petita.

Aquesta metàfora en què tothom hi guanya aplega els conceptes 
de diners i felicitat, que mai haurien hagut d’entrar en conflicte. La 
intenció d’aquest llibre és reconciliar el benestar interior i el benes-
tar material, perquè estic convençut que no són incompatibles, sinó 
que es complementen.
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Ara mateix, a Occident som pobres. I una de les causes és que la 
majoria de persones tenen feines que no els apassionen en empreses 
que no els apassionen... només per guanyar diners. No percebo 
vocació, no detecto passió, no sento la seva felicitat... El diner està 
«trist», i qui el guanya, també. En canvi, el «diner feliç» és aquell 
que prové d’una ocupació que satisfà tant qui la porta a terme que 
fins i tot la faria sense rebre res a canvi, i l’extraordinari és que 
aquesta actitud és premiada per la prosperitat.

És trist que les persones s’hagin oblidat de ser felices i només es 
dediquin a intentar guanyar diners. A la Facultat d’Econòmiques 
em van ensenyar que l’objectiu de l’empresa és maximitzar el seu 
benefici. Aquest llibre vol redimir la vergonya que sento per haver 
acceptat aquest lema al meu ideari durant part de la meva vida. No 
jutjo el que em van ensenyar i no era veritat, sinó el que jo vaig 
acceptar aprendre creient que ho era.

Tornant a la vella llegenda índia, poques metàfores expliquen 
millor la llei econòmica: el coneixement aplicat és font de prosperi-
tat i benestar econòmic. I la maximització de la felicitat (i no del 
benefici) és l’objectiu de l’economia espiritual.

Tot i així, els adoradors del diner van elegir els guanys com un fi 
en si mateix, com a objectiu últim. En l’actual era del coneixement 
en què ara ingressem, el coneixement intel·lectual i l’essencial seran 
font d’abundància i prosperitat. En l’era del coneixement, els ado-
radors del diner només faran mals negocis.

Després d’anys de crisi financera, urgeix una economia basada en 
els valors humans emergents, centrada a servir les persones. Aquest 
llibre exposa els avantatges pràctics del nou paradigma (creences, 
mentalitat, actituds, valors, comportaments) en l’economia. Al cap 
i a la fi, les creences són possessions imaginàries, identificacions 
mentals il·lusòries. Una cosa que sempre es pot canviar.

En l’era de la consciència, l’economia espiritual conduirà l’eco-
nomia a l’òrbita del talent (que no és més que amor en acció). Els 
agents econòmics ja no podran parapetar-se rere la por i subsistir 
sense aportar valor al món. Només aquells que aportin un valor real 
podran tirar endavant i prosperar. La resta, pel fet de no estar com-
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promesos amb l’economia de l’ajuda als altres, s’ho passaran franca-
ment malament. La transparència s’imposarà, tot deixarà de ser 
borrós i opac.

Passem del «tant tens, tant vals» al «tant ets, tant vals». Del tenir 
a l’ésser. La riquesa ja és un intangible, un estat de consciència, i 
està relacionada amb el coneixement essencial (i no banal). Evi-
dentment, encara hi ha problemes econòmics, però no sorgits del 
no-res, sinó d’un nivell de consciència massa bàsic que condueix a 
situacions precàries.

Els nous temps tampoc seran un escenari propici per als antisis-
tema o els detractors del vell capitalisme que no s’impliquin en ac-
cions constructives concretes. Que ningú s’enganyi: l’atac i la de-
fensa conviuen en el mateix paradigma del temor. No hi ha cap 
diferència entre l’un i l’altre, perquè tots dos creuen en l’agressió i 
el conflicte. La queixa és un comportament obsolet perquè està 
molt allunyada dels valors emergents d’aquest segle.

En la nova economia només són possibles gestos d’amor.
Les crisis són un regal, perquè ens impulsen a elevar l’economia 

a un nou nivell de consciència. Com diu Sulak Sivaraksa, dues ve-
gades candidat al Premi Nobel de la Pau, a la seva obra La sabiduría 
de la sostenibilidad: «Per superar els falsos valors promoguts en nom 
del desenvolupament econòmic hem de tornar a les nostres arrels 
espirituals.» Hi estic d’acord: els nostres problemes materials exigei-
xen solucions espirituals.

Aquest llibre també és conseqüència de nombroses converses 
amb líders d’opinió i experts en consciència en el marc del projecte 
del qual vaig tenir el privilegi de formar part, el Pla nacional de 
valor per a una nova cultura cívica, desenvolupat per la Generalitat 
de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família). El pro-
pòsit del pla és elevar els valors cívics i l’autoestima, a banda del 
benestar personal i col·lectiu. Agraeixo a tots aquells experts, i ara 
amics, la seva inspiració, opinions i visió.

Espero que aquest llibre canviï la manera de pensar de les perso-
nes sobre l’economia i els negocis. Com deia Albert Einstein, «La 
ment que s’obre a una nova idea no tornarà mai a la seva mida 
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original», i així espero que passi amb tu. Quan acabis aquesta lectu-
ra, miraràs l’economia d’una altra manera.

I acabo aquesta introducció expressant que una nova economia 
és possible. És hora de conduir els negocis a un nivell humà i dig-
nificar l’activitat econòmica des de la consciència i els valors. Em 
puc imaginar que seré acusat d’idealista o de «bonista» pel fet de 
parlar d’economia espiritual (m’estimo més això que no pas conver-
tir-me en materialista), com els ha passat a l’escriptor i economista 
José Luis Sampedro i a altres autors o organitzacions, com el grup 
ATTAC, etcètera, que parlen del final d’un cicle del capitalisme. 
Persones conscients que han deixat de pensar en els diners com a 
únic objectiu vital. No importa el que pensin de mi; jo sé molt bé 
el que penso, i quan una massa crítica suficient de persones cregui 
en el canvi, el món serà transformat.

Raimon Samsó,
autor, director de l’Institut d’Experts
i entrenador d’emprenedors amb cor
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1

Capitalisme social

Torna a llegir el títol d’aquest capítol, si et plau, perquè en els pro-
pers anys sentiràs a parlar d’aquesta idea (no és un oxímoron, és un 
concepte coherent). No em refereixo al socialisme, en què l’acció 
social neix de l’estat; faig referència a una economia capitalista en 
què l’acció social neix de la iniciativa privada, de l’emprenedor so-
cial, dels innovadors. Sé que barrejo oli i aigua, però el fet que no 
haguem vist aquests elements mesclats abans no significa que  
no sigui possible fer-ho. Continua llegint i esbrinaràs que el capita-
lisme social ja és aquí, i la bona notícia és que funciona.

I per què una empresa hauria de preocupar-se per les persones i 
pel planeta, quina necessitat hi ha de fer negocis ètics? Després de 
provar altres alternatives (que ens han portat al carreró sense sortida 
en què es troben les economies d’Occident), els emprenedors ara 
saben que una altra forma de fer negocis és possible, i no només 
això, és que a més és inevitable.

El que ve a continuació té a veure amb portar una vida amb sen-
tit i guanyar-se la vida amb passió. Hi ha res millor que viure del 
que t’agrada, des de la realització personal, i contribuir ajudant les 
persones? Qualsevol individu, en esgotar la seva vida laboral activa, 
hauria de ser capaç de mirar enrere i sentir que el que ha fet ha 
valgut la pena. Que no ha treballat només per guanyar-se les garro-
fes, sinó per ajudar i millorar el món.

Viure (i treballar) només per guanyar diners és un fracàs. Als meus 
llibres anteriors El Codi dels Diners (publicat a Angle Editorial) i la 
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seva continuació, Avança la teva jubilació (Editorial Pòrtic), vaig 
presentar el lema «Lliure, savi i ric», en aquest mateix ordre. Tinc 
clar que tenir una missió social no implica ser pobre o estar renyit 
amb guanyar diners. Les persones espirituals i pròsperes no dema-
nem perdó per ser-ho. Només faltaria! Sé que la mentalitat dual es 
resisteix al paradigma consciència-diner, i aquest és precisament el 
seu problema. Segons la meva experiència, tota posició mental del 
tipus «blanc o negre» és símptoma d’una percepció disgregada.

No parlo de convertir-se en una ONG. Per cert, una organitza-
ció sense ànim de lucre potser hauria de ser capaç de generar diners 
tota sola per pagar-se com a mínim les despeses, o a la llarga podria 
acabar tancant. Cal tenir clar que si una organització no és capaç de 
generar un mínim d’ingressos, almenys el mateix que gasta, està 
exposada a tancar, perquè dependre de les donacions o subvencions 
constitueix un risc excessiu.

El paradigma que presento aquí és el de PPP: People, Planet and 
Profits. És a dir, ètica i beneficis. No és una bogeria, sinó justament 
el contrari: el final de la follia que ha sumit el món en l’actual crisi 
econòmica. Posaré un exemple de responsabilitat social i beneficis: 
la «banca ètica» està dissenyada per generar beneficis, però el seu 
model de negoci és servir la societat (què fa, per a qui ho fa i com 
ho fa són un exemple de capitalisme social). Fa bé el bé i per això li 
va bé (mantra de l’emprenedor social).

Negocis sostenibles per a una economia sostenible

Si una organització vol tenir un impacte massiu al món, li és neces-
sari un model de negoci autosostenible que no la faci dependent de 
les donacions, sinó dels recursos que generi en la seva activitat. Això 
li proporcionarà independència i sostenibilitat, és a dir, viabilitat. 
Futur.

Una dada estadística: les empreses amb ànim de lucre creixen tres 
vegades més ràpid de mitjana que les que no tenen ànim de lucre. 
Està clar que generar beneficis per reinvertir-los és important.
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Aquesta és la idea sexy d’aquest capítol: en l’economia del capita-
lisme social, els negocis amb èxit són aquells amb una missió social 
incorporada en el seu model de negoci. Ohhh! I no em refereixo a 
una donació del 0,7% dels beneficis o alguna cosa per l’estil. Això 
són les engrunes. Ni tampoc a discursos buits per quedar bé de cara 
a la galeria, sinó a negocis amb una identitat social, que tingui sen-
tit, que incorpori valors i que contribueixi al bé comú amb la seva 
missió. Pel camí guanyaran diners, però aquesta no serà la seva úni-
ca funció, ni tampoc la més important. I per aquesta mateixa raó 
faran moltíssims diners.

Quan el teu objectiu no és exclusivament guanyar diners, n’aca-
bes fent més. Es tracta de construir un negoci al voltant del cor, és 
tan difícil? El capitalisme social té una missió: resoldre problemes, 
servir, crear valor i utilitat, i res es recompensa millor al món.

Heus aquí unes paraules sàvies de Josh Lannon, autor de Capita-
lismo social: «Si la teva motivació per treballar són els diners, ets un 
esclau. Si treballes per dur a terme una missió, ets lliure. Els diners 
només són un subproducte de fer allò que t’apassiona, allò amb què 
et sents connectat.» Sí, un subproducte, una conseqüència inevita-
ble de fer el bé, i a més fer les coses ben fetes.

Ara que ja saps què és el capitalisme social, això és el que neces-
sitaràs si t’hi apuntes:

• Trobar un problema per resoldre (i la seva solució).
• Crear un model de negoci que incorpori la missió social com a 

part de l’activitat lucrativa de l’empresa.
• Disposar d’un compte de resultats que sumi valor servint les 

persones, que doni benefici i que respecti el planeta.
• Fer el bé i fer-lo bé.

T’hi apuntes? Hi ha lloc per a tothom. Entenc que proposar una 
economia d’aquesta naturalesa és anticientífic. El capitalisme social 
no té mètode, no està subjecte a models o lleis matemàtiques, però 
funciona i té efectes visibles. El seu avantatge és que els recursos per 
produir beneficis són intangibles: la confiança, l’amor, la claredat 
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d’intenció, el propòsit elevat, la coherència... i, per tant, no espre-
men els recursos del planeta. Escolto el vell professor José Luis 
Sampedro i m’agrada quan diu que el sistema capitalista tal com el 
coneixem «s’acaba», perquè el món occidental experimenta una 
«autèntica metamorfosi», una crisi de valors, protagonitzada per 
joves i no tan joves, però sí persones molt conscients que «ja viuen 
en una altra època», aliena a aquells que només són capaços d’afer-
rar-se a guanyar diners com a única motivació.

L’emprenedor social

Gregory Dees, professor de la Duke University, va encunyar el 
terme «emprenedor social» per referir-se a les persones que escu-
llen negocis amb sentit, alhora que compleixen una funció social i 
generen beneficis. Les tres coses a la vegada. L’últim dia de la nos-
tra vida no serà important quant hem guanyat, sinó quant hem 
servit. Ha d’haver valgut la pena viure, tenir un sentit. Quan no 
coneixia aquest autor, jo donava el nom d’«emprenedors amb cor» 
a les persones que eren com ell, vaig enfocar el meu entrenament 
envers aquesta gent i vaig rebutjar qualsevol altre client centrat 
només a fer diners. (No m’han interessat mai les persones cobdi-
cioses, sinó les que tenen passió per servir.) Gregory, t’envio una 
abraçada, crec que estem enfocats al mateix objectiu. Gràcies per 
compartir-ho.

Els diners hi són per servir les persones, no perquè aquestes els 
serveixin. Així mateix, tenir diners està bé, el que és dolent és que 
els diners et «tinguin» a tu.

Algú va dir que els emprenedors socials no en tindran prou amb 
donar peixos, ni tan sols amb ensenyar a pescar, sinó que aniran 
molt més lluny... revolucionaran la pesca. Que emocionant...!

Fins fa poc, l’emprenedor social es limitava a projectes sense 
ànim de lucre; ara el paradigma s’ha estès als negocis amb ànim de 
lucre. Crec que aquest tipus de persones són pertot arreu, perquè 
resoldre problemes no hauria d’estar relegat a organitzacions sense 
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ànim de lucre o governamentals. Penso que tots els agents econò-
mics haurien d’ocupar-se de resoldre problemes al món, ja que, per 
desgràcia, n’hi ha molts.

Per la seva banda, els governs no estan dissenyats per subvencio-
nar l’economia (tot i que ho hagin intentat). La seva funció és arbi-
trar la justícia, la igualtat, la llibertat, la seguretat i els serveis so-
cials. El sector privat, per part seva, posseeix la iniciativa i atrau el 
talent necessari per crear riquesa i ocupació a través de la seva con-
tribució i servei.

Gregory Dees va afirmar: «Crec que el nou focus de l’emprene-
dor social és una expressió de pragmatisme i no d’idealisme. Són, 
en part, idealistes decebuts que s’han desencantat per la falta d’ha-
bilitat dels programes del govern per resoldre els problemes so cials.» 
Si hi afegim les males pràctiques d’algunes empreses privades del 
vell paradigma que es comporten com «armes de destrucció massi-
va», s’entendrà que aquest immens desencís és el que ha encès la 
metxa de l’emprenedoria social en els darrers anys.

Als Estats Units en diuen la filosofia de les tres P (People, Planet 
and Profit), és a dir, persones, planeta i beneficis. Els tres objectius 
alhora.

En el capitalisme social, els emprenedors socials aspiren a un 
compte de resultats amb aquestes tres P: una missió social, una acti-
vitat que no perjudiqui el planeta i la generació d’un benefici per 
assegurar l’activitat. És una cosa que sempre he sentit com a possible, 
i quan vaig llegir el llibre Capitalismo social, de Josh i Lisa Lannon, 
els ulls se’m van omplir de llàgrimes. Compartíem una mateixa visió. 
Us envio una abraçada per il·luminar allò que tants sentim tan real.

Capitalisme social = fer el bé perquè et vagi bé. Torna a llegir 
aquesta idea que acabo d’expressar, perquè és el cor d’aquest llibre 
(tuiteja aquesta frase, per favor).

No voldria que pensessis que l’emprenedoria social es limita a 
atendre grups marginals. Com a exemple, cal dir que l’empresa so-
cial més gran del món és Google, perquè ajuda les persones de 
moltes maneres i, a més, sap com guanyar diners (que després re-
verteix en noves formes de ser útil a la societat). Com veus, hi ha 
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una forma de guanyar diners fent el bé i creant llocs de treball amb 
sentit. Per cert, Google té un programa de suport de «desenvolupa-
ment personal» per als seus treballadors. Oi que la cosa es posa in-
teressant? Doncs continua llegint.

Potser tot plegat et sona a utopia. Res d’això, és una realitat que 
va a més. Deixa que te n’esmenti alguns exemples:

• La Unió Europea ha llançat la Social Business Initiative per 
donar suport als emprenedors socials.

• L’economia social ja dóna feina a onze milions de persones a la 
Unió Europea.

• Més de dos-cents fons d’inversió estan inscrits com a impact 
investment, que inverteixen en models d’emprenedoria social.

• Les millors universitats dels Estats Units tenen centres o pro-
grames d’innovació social o gestió d’empresa social per als seus 
estudiants.

• Cada vegada més estudiants de negocis ja no volen fitxar per 
gegants financers, bancs a l’antiga o empreses que no tenen 
una missió social definida. No volen que el seu talent engreixi 
els beneficis de firmes cobdicioses.

• Net Impact és una comunitat a Internet de milers d’estudiants, 
executius, emprenedors i altres actors del canvi que busquen la 
seva oportunitat per treballar centrats en la triple P (persones, 
planeta i beneficis).

La Iniciativa de Negocis Socials de la Unió Europea, esmentada 
abans, té com a finalitat donar suport a les empreses socials que in-
tenten servir els interessos de la comunitat (objectius socials, medi-
ambientals) en lloc de maximitzar el benefici. Sovint tenen un caràc-
ter innovador a través dels productes o serveis que ofereixen, ja sigui 
en els mètodes d’organització o de producció. Però tot això... fun-
ciona? Pots estar ben segur que sí.

Una altra cosa que fan bé és que sovint donen feina als membres 
més fràgils de la societat (les persones socialment excloses). D’aques-
ta manera contribueixen a la cohesió social, a l’ocupació i a la re-
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ducció de les desigualtats. Per part seva, ells aconsegueixen una 
plantilla motivada i fidel. Tots hi guanyen.

La Unió Europea vol contribuir a la creació d’un entorn favora-
ble per al desenvolupament d’empreses socials a Europa i de l’eco-
nomia social en general.

Al Fòrum Econòmic Mundial de Davos tenen lloc sessions de 
debat sobre emprenedors socials, impact investment, el «filantro-
capitalisme».

No es tracta de fer caritat, sinó d’una cosa més digna, és a dir, fer 
negocis amb cor.

Bishop, autor de Filantrocapitalismo: cómo los ricos pueden salvar 
el mundo (Editorial Tendencias), es pregunta si el capitalisme pot 
salvar el món. I escriu: «Aquesta obra és una apassionant anàlisi de 
l’explosió del capitalisme filantròpic i de les seves implicacions. 
Fins ara, la caritat es basava en donacions privades i ajuda governa-
mental. El “filantrocapitalisme”, en canvi, busca aplicar estratègies 
empresarials a la creació de recursos per als més necessitats. Si em-
presaris d’èxit com Bill Gates o Warren Buffett han utilitzat les 
noves tecnologies i la globalització per fer fortunes immenses, per 
què no aplicar les mateixes tècniques al canvi social?»

Acostumats a pensar en gran, els «filantroempresaris» volen apor-
tar solucions creatives als grans problemes: el sistema públic educa-
tiu, el canvi climàtic, la guerra o el desenvolupament econòmic dels 
països pobres. Iniciatives com Google.org, Clinton Global Iniciative 
o Bill & Melinda Gates Foundation, entre d’altres, són les funda-
cions més importants, però la tendència es multiplica.

Passem de l’aristocràcia a la meritocràcia.
Crec que ja és hora de dignificar l’estereotipada imatge negativa 

dels «rics» ociosos i substituir-la pel concepte de working riches, una 
nova classe de professionals, molt treballadors i altament educats, 
fets a si mateixos a còpia de molt d’esforç. Els rics d’avui són molt 
diferents dels d’ahir. I en això hi tenen molt a veure els valors de 
servei, esforç i desenvolupament personal.

Heus aquí algunes xifres per als més escèptics sobre l’economia 
social a la Unió Europea:




