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Pandemocracia. Una filosofía de la crisis del coronavirus 
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Etimològicament, una pandèmia és una malaltia 

infecciosa que afecta a tots, mentre que una epidemia 

tindria un àrea geogràficament limitada. Podem dir que 

els nostres instruments de poder estan dissenyats per 

gestionar epidèmies i no pandèmies, en tant que parlem 

d’institucions locals i no globals. Per això la primera 

sensació d’impotència davant un fenòmen que exigeix 

una major integració política de la humanitat, en la línia 

d’enfortir les institucions trasnacionals o el govern global 

i, en general, una transició cap a formes d’intel.ligència 

cooperativa, clarament insuficients en el món en que 

vivim. La definició de democràcia apunta al fet de que tots 

els afectats per una decisió han de poder participar de la 

mateixa, al deure de que coincideixi la comunitat 

d’afectats amb aquella amb capacitat de decisió. En 

aquest sentit, la crisi del coronavirus seria un 

aconteixement pandemocràtic, a imatge de tots els riscos 

globals. Te lloc la paradoxa que uns risc que ens iguala a 

tots revela al mateix temps les desigualtats que ens 

separen, provoca d’altres desigualtats i posa a prova les 

nostres democràcies. De tot això es parla en aquest llibre, 

una reflexió filosòfica d’urgència realitzada en un moment 

excepcional de la nostra historia. 

 

 

 

* Aquesta sessió està vinculada al cicle de debats “L’Art d’escoltar i la democracia”,  

  on hi participarà l’autor. 
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