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Prefaci

Inicialment, aquest llibre es va escriure en suec la primavera 
de 2014, just després de la publicació en llengua anglesa d’El 
capital al segle xxi, de Thomas Piketty. A Suècia, igual que 
als Estats Units i a molts altres països, el llibre de Piketty va 
ser molt polèmic. Com que he estudiat la desigualtat de les 
rendes màximes i estic familiaritzat amb el llibre i la recer-
ca bàsica, vaig participar en el debat principalment tractant 
de corregir les opinions i les declaracions que em semblava 
que es fonamentaven en interpretacions errònies d’allò que 
el llibre deia en realitat. També vaig procurar contextualitzar 
la recerca bàsica del llibre de Piketty per explicar el motiu 
pel qual es considerava una fita tan important i per acla-
rir les diverses posicions, sovint contradictòries, adoptades 
pels diferents comentaristes. Fixant-se en els meus esforços, 
dos amics em van proposar que ho recollís tot en un llibret 
per tal d’oferir un punt de partida a tots aquells a qui el lli-
bre original se’ls feia una muntanya. La idea era tornar més 
comprensibles els fets bàsics i els arguments a tantes perso-
nes com fos possible. El resultat va ser, a grans trets, el llibre 
que ara mateix llegiu.

Tot i que les discussions sobre el llibre de Thomas Piketty 
s’han assossegat i han desaparegut dels titulars, no s’han tan-
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cat en absolut. Al contrari: la seva obra ha donat lloc a un 
gran nombre de projectes de recerca que aprofundeixen en-
cara més en diferents aspectes dels seus raonaments. Tot ple-
gat continua, evoluciona constantment, i seguirà així durant 
un llarg temps.

M’han demanat que presenti i resumeixi el llibre avui. 
Potser hauria d’haver remarcat força més alguns punts, i 
d’altres menys, però, en el fons, em penso que la introduc-
ció i el resum no es veurien gaire afectats pel temps que ha 
transcorregut. La conclusió de la part final és possible que 
l’hagués allargat, a causa de la gran quantitat de controvèr-
sies que han anat sorgint des de la primavera de 2014. Tan-
mateix, les conclusions principals no han canviat pas.

Hauria escrit aquest llibre si m’ho haguessin demanat 
avui? Això espero. El motiu inicial (fer que tantes persones 
com fos possible entenguessin la importància d’El capital al 
segle xxi i participessin en els debats que va originar) encara 
és vàlid. Si de cas, encara em sembla més important ara que 
fa dos anys.

Jesper Roine
Estocolm, octubre de 2016



I 
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A què treu cap tot aquest enrenou?

La primavera de 2014 el llibre de Thomas Piketty El capi
tal al segle xxi va irrompre a l’escena mundial. De sobte era 
a tot arreu, encapçalant diverses llistes d’èxits de vendes i 
provocant reaccions de tot tipus de persones, des de premis 
Nobel i altres acadèmics eminents a tertulians i comentaris-
tes de diferents especialitats. Les opinions continuen dividi-
des. Hi ha qui veu el llibre com un punt d’inflexió que en el 
fons canvia la nostra manera d’entendre el funcionament de 
l’economia, mentre que d’altres qüestionen la premissa del 
llibre i posen en dubte les dades exposades.

Personalment, tot l’enrenou em sorprèn una mica. El lli-
bre va aparèixer per primera vegada en francès l’any 2013, i 
en bona part es basa en la recerca que Thomas Piketty i al-
tres persones van fer durant una dècada. Molts dels resultats 
sobre la tendència històrica que segueix el moviment dels 
ingressos i de la riquesa feia temps que hi eren per a qui s’hi 
volgués fixar.

Pel que fa a la meva trajectòria, he format part de la xarxa 
de recerca que s’ha passat si fa no fa l’última dècada iden-
tificant sèries històriques a llarg termini sobre la renda i la 
distribució de la riquesa en un munt de països. Amb Daniel 
Waldenström, de la Universitat d’Uppsala, vaig elaborar les 
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sèries de màxima renda nacional sueca durant el segle xx 
tal com figuren a la Base de Dades de les Màximes Rendes 
Mundials, que és una de les principals fonts de les quals beu 
el llibre de Piketty. En Daniel i jo també vam recopilar una 
sèrie sobre la concentració de riquesa a Suècia des del segle 
xix. I amb un seguit de col·laboradors de diferents camps 
(Anders Björklund, Henry Ohlsson i Jonas Vlachos) vam 
escriure sobre renda i distribució de la riquesa a Suècia es-
pecíficament, i vam fer una sèrie de comparacions amb la 
resta del món. Al llarg dels anys, en Daniel i jo també hem 
publicat diversos articles sobre aquest tema a ekonomistas.se.

Si ens ho mirem més detingudament, l’atenció que va re-
bre El capital al segle xxi és tan comprensible com merescu-
da. El llibre de Thomas Piketty és molt més que una llista 
de fets històrics. És un intent, tenint en compte aquest rere-
fons de fets històrics, d’entendre les correlacions subjacents 
i, a partir d’aquí, considerar què es pot fer davant les desi-
gualtats creixents a la societat. En una època en què moltes 
organitzacions internacionals com l’OCDE i el Fons Mone-
tari Internacional manifesten la seva preocupació per aques-
ta deriva i el president Barack Obama qualifica la desigualtat 
de «repte definidor dels nostres temps», difícilment sorprèn 
que hagi suscitat tant d’interès un llibre que vol explicar com 
hem arribat fins aquí i què caldria fer en el futur.




