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PREÀMBUL 

 

Així com hi ha la professió més vella del món, també podem parlar de la corrupció com un dels 

delictes més vells del món, si no el primer. Si pensem en el llibre del Gènesi, el pecat ha colpit la 

humanitat per l’acceptació d’un regal diabòlic: la serp va utilitzar l’engany per a fer transgredir el 

mandat diví (la llei) a Adam i Eva. 

 

Les modalitats de corrupció són tan antigues com variades i les seves causes ens obliguen a 

anàlisis prolixes. Hauré de delimitar molt la meva intervenció per a establir un discurs coherent 

que assoleixi els objectius proposats: 

 

a) Parlaré des d’una perspectiva filosòfica, tenint en compte algunes referències històriques. 

b) Establiré algunes precisions conceptuals. 

c) Exposaré críticament algunes consideracions sobre les causes de la corrupció. 

d) Proposaré algunes idees sobre la possibilitat de combatre la corrupció. 

 

 

1. LA NOCIÓ DE CORRUPCIÓ 

 

1.1. Els diferents àmbits de la corrupció. Tipus de corrupció 

 

La paraula corrompre prové del llatí corrumpere, que significa també ‘destruir’, ‘alterar’, 

‘adulterar’, ‘falsificar’, ‘subornar’. Es pot referir tant a material orgànic com a activitats humanes, 

individuals o institucionals (àmbit privat i àmbit públic). 

 

A l’antiga Grècia trobem nombrosos termes per a denotar diferents formes de corrupció: 

δωροδοκία, ‘suborn’; ἀτύχημα, ‘crim’, ‘delicte’; μίασμα, κακουργία, ἐπιβούλευσις, etc. En Plató 

trobem γεnἐσεω kαὶ ϕθorᾶ, ‘generació i corrupció’ (La República, 485b). 

 

En la nostra època fem servir els termes següents: prevaricació, suborn de funcionari, apropiació 

indeguda (de béns, de persones, d’informació, etc.), suborn, extorsió, corrupció política 
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(econòmica i violació de deures), corrupció en l’Administració pública i corrupció dins o entre 

empreses privades (persones o entitats).  

 

Quant als tipus de corrupció, s’acostuma a distingir: 

• Segons l’agent:  

— Entre persones. 

— Entre una persona i una institució o empresa. 

— Entre diverses persones i una o diverses institucions públiques o privades. 

— Entre empreses. 

• Segons la manera d’actuar, els àmbits d’actuació: 

— Relacions il·legals o no ètiques entre ciutadans particulars, no solament de caràcter 

econòmic, sinó, per exemple, corrupció de menors (abús sexual i altres) o tràfic de 

persones (blanques, negres, migrants, etc.). 

— Dins les empreses: compravenda d’informació o espionatge industrial. 

— Dins els cossos policials i els exèrcits: corrupció policial. 

— Dins l’Administració pública: abús de poder públic per a obtenir un avantatge il·legítim 

en benefici privat. Es diferencia entre prevaricació, que es produeix quan un funcionari 

duu a terme una resolució arbitrària sabent-ne la injustícia (pot incloure el tràfic 

d’influències); suborn de funcionari, que s’esdevé quan un funcionari rep o sol·licita un 

regal a canvi de fer alguna tasca vinculada al seu càrrec, quan es tracta d’una acció 

dolosa; extorsió, que és l’exigència d’un preu sota l’amenaça de donar un tracte pitjor 

del que es mereixeria l’extorsionat (víctima i victimari),1 i malversació de cabals públics, 

que es produeix quan un funcionari s’apropia de béns sobre els quals té responsabilitat 

o permet que una altra persona se n’apropiï. 

— En la política: finançament irregular dels partits polítics (obtenció de recursos al marge 

de la legalitat establerta) o utilització dels béns del partit d’una manera inapropiada 

(robatori, malversació, etc.). 

— En tots els àmbits: infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, etcètera. 

 

Pel context en què vivim i per les dades històriques de què disposem, és evident que la corrupció 

forma part de la conducta humana i que es troba en totes les societats en més o menys grau. La 

pregunta és: quines circumstàncies afavoreixen o disminueixen aquest fenomen? Com es pot 

combatre? 

 

S’acostuma a dir que el poder corromp. És quelcom inevitable? Alejandro Nieto diu que «la 

corrupció acompanya el poder com l’ombra el cos»2 i que «el poder no corromp necessàriament, 

                                                           
1. J. F. MALEM SEÑA, Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 44. 
 
2. A. NIETO, Corrupción en la España democrática, Barcelona, Ariel, 1997, p. 7 i 10. 
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però és una temptació constant a la qual no tots saben resistir»; malgrat tot, afirma també que 

«no són possibles, contra el que se sol creure, vicis públics en un context social virtuós».3 Hi ha 

una interrelació entre la corrupció que es dona en les diferents esferes de la vida social i la que 

es produeix en l’àmbit públic: 

 

La corrupció apareix, amb més o menys gravetat, en tots i cadascun dels àmbits de la vida social: 

en les relacions familiars i amistoses, en els negocis, en els campionats de futbol i combats de boxa, 

dins de les empreses i organitzacions no governamentals, en l’adjudicació de premis literaris, en 

bisbats, parròquies i la Creu Roja, al llarg dels processos electorals i, sobretot, en el funcionament 

de les administracions públiques […]. No són possibles, contra el que se sol creure, vicis públics en 

un context social virtuós.4 

 

Malgrat aquesta realitat, no hem de caure en l’error de considerar qualsevol conducta dubtosa o 

poc correcta com un fet de corrupció. Alguns autors han destacat la importància de distingir el 

que és corrupció i el que no ho és. La dissolució de límits sempre entorpeix la comprensió de la 

realitat i les possibilitats de millorar-la. 

 

Jorge F. Malem ha explicat amb claredat aquesta qüestió i ha delimitat cinc aspectes: 

 

Hi haurà corrupció si, en primer lloc, la intenció dels corruptes és obtenir un benefici irregular, no 

permès per les institucions en les quals es participa o es presta un servei. No importa que aquest 

benefici sigui econòmic, pot ser polític, social, sexual. I tampoc no és necessari que aquest benefici 

s’obtingui d’una manera immediata; un corruptor intel·ligent pot deixar el gaudi per al futur i així 

perllongar en el temps la dependència del corromput.  

 

En segon lloc, la pretensió d’aconseguir algun avantatge amb la corrupció es manifesta a través de 

la violació d’un deure institucional per part dels corruptes.  

 

[…] en tercer lloc, hi ha d’haver una relació causal entre la violació del deure que s’imputa i 

l’expectativa d’obtenir-ne un benefici irregular.  

 

En quart lloc, la corrupció es mostra com una deslleialtat cap a la regla violada, la institució a la 

qual es pertany o en la qual es presta servei.  

 

[…] La consciència d’aquesta deslleialtat fa que, en cinquè lloc, els actes de corrupció tendeixin a 

amagar-se, és a dir, es cometen en secret, o almenys en un marc de discreció.5 

                                                           
 
3. A. NIETO, 1997, p. 63. 
 
4. Ibídem. 
 
5. J. F. MALEM SEÑA, 2017, p. 43. La cursiva és meva. 
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1.2. Algunes referències històriques 

 

Mesopotàmia 

 

Es considera que el text més antic trobat és el codi d’Ur-Nammu (del segle XXI a. de C., de la tercera 

dinastia d’Ur), del qual es conserven pocs fragments. També s’han trobat algunes restes dels codis 

d’Eshnuna i Lipit-Ishtar,6 però el que s’ha recuperat com a veritable codi és el d’Hammurabi. 

 

L’anomenat codi d’Hammurabi (segle XVIII a. de C.)7 és el cos legal més antic conegut fins ara. Està 

escrit en sumeri i consta de 282 articles, que tracten de la propietat, la família, els danys a 

persones, els honoraris i les penalitzacions professionals, els obrers agrícoles, els pastors, els 

artesans i els esclaus. 

 

Fa referència a la corrupció de menors: 

 

§ 154. Si un senyor cohabita amb la seva filla, es farà sortir aquest senyor de la ciutat. 

 

Estableix disposicions sobre la responsabilitat professional. Per exemple, es condemna a mort 

l’arquitecte que hagi construït una casa que caigui sobre els seus ocupants, es regulen els 

                                                           
 
6. Vegeu F. LARA PEINADO, Código de Hammurabi, Madrid, Tecnos, 1986, p. XIX i XXIV, i M. T. ROTH, H. A. HOFFNER i P. 
MICHALOWSKI, Law collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta, Scholars Press, 1995. Sobre els possibles 
precedents de l’Antic Egipte, hi ha més conjectures que troballes concretes, però és evident que existia un 
ordenament administratiu i jurídic des de l’imperi antic. L’investigador Félix Alonso y Royano afirma: «[...] ya en el 
Antiguo Imperio está acreditada la aplicación de la ley y la norma jurídica, tanto por el uso del derecho, a través de 
los “ïn n.ï r ïsw” (in nei reisu), o contratos de compraventa; de los “imy pr” (imiper), o transferencia de la propiedad; 
como también por la petición de justicia y su consecuente administración [...]. Además de la existencia de la ley en 
sí, estaba la jurisprudencia creadora del “T.3ty” (jati), es decir el cargo más importante en Egipto después del Horus, 
y entre cuyos diversos títulos y actividades habría que destacar la de primer ministro y presidente de la corte 
suprema de justicia. De modo que el “T.3ty” (jati) es la materialización del derecho por delegación del Horus, por lo 
menos desde la VI dinastía, allá por el año 2450 a. C.» (F. ALONSO, «El derecho en el Egipto faraónico», Espacio, 
Tiempo y Forma: Serie II, Historia Antigua, v. 11 [1998], p. 19-62).  
 
7. Traducció espanyola, notes i estudi preliminar de F. LARA PEINADO, Código de Hammurabi, Madrid: Tecnos, 1986. 

Altres versions: G. R. DRIVER i J. C. MILES, The Babylonian Laws, Oxford, Clarendon Press, 1955 (hi ha una edició del 

2007 a Wipf & Stock); A. FINET, Le Code de Hammurapi, París, Cerf, 1983, col·l. «Littératures Anciennes du Proche-

Orient», núm. 6; M. T. ROTH, H. A. HOFFNER i P. MICHALOWSKI, Law collections from Mesopotamia and Asia Minor, 

Atlanta, Scholars Press, 1995; M. E. J. RICHARDSON, Hammurabi’s Laws: Text, translation and closary, Sheffield, 

Sheffield Academic Press, 2000, i H.-D. VIEL, Der Codex Hammurapi, Göttingen, Duehrkohp und Radicke, 2002.  
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honoraris dels metges, s’estipulen preus diferents per als homes lliures i per als esclaus, i es 

penalitzen determinades errades mèdiques. 

 

 

Índia (segle III a. de C.) 

 

 
 

 

També aquí es condemna la corrupció de menors: 

 

CAPÍTOL XII. Relacions sexuals amb nenes 

 

A aquell que violi una verge a casa seva, sent una nena, se li amputarà la mà o pagarà una multa de 

400 diners. Si la verge acaba morint, el violador serà executat. En el cas que la verge tingui més 

edat, se li amputarà al violador el dit del mig de la mà o pagarà una multa de 200 diners, a més de 

donar al pare de la noia una compensació adequada. 

 

Cap home no pot tenir relacions sexuals amb una dona sense el seu consentiment. 

 

Aquell que violi una verge amb el seu consentiment pagarà una multa de 54 diners; la verge pagarà 

també una multa de la meitat d’aquest valor. 

 

Altres qüestions especialment rellevants per a la nostra recerca: 

 

CAPÍTOL VII. L’ofici de comptable  

 

Arthashastra és un antic tractat indi sobre l’art de 

governar, la política econòmica i l’estratègia militar. 

L’autor, Kautilya, era primer ministre del rei 

Chandragupta. 

 

Aquest text va ser molt conegut a l’antiguitat, però 

es va perdre durant segles i no va ser redescobert 

fins al 1909. N’hi ha una versió anglesa de R. 

Shamasastry publicada el 1956 per Sri Raghuveer 

Press (Mysore). 

 

Alguns autors han considerat Kautilya el Maquiavel 

del seu temps. 

 
 

Coberta de l’Arthashastra, edició Bangalore Government Press 
Government Press 
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El funcionari que violi alguna norma, o es desviï de la forma establerta per als comptes, fent un 

registre sense saber el que significa, o registri equivocadament dues o tres vegades la mateixa 

operació, serà multat amb 12 diners. Aquell que, inadvertidament, esborri el registre d’un total, 

patirà doble càstig. 

 

 

CAPÍTOL IX. L’examen de la conducta dels servidors públics 

 

Aquells que tenen qualificacions ministerials han de ser nomenats per a dirigir els departaments 

governamentals d’acord amb la seva capacitat individual. Mentre estiguin en aquestes funcions, 

seran inspeccionats tot el dia perquè els homes són naturalment dispersos i, com els cavalls 

dedicats a una tasca, canvien de disposició a cada instant. Per això els instruments que utilitzen, el 

local i l’hora en què treballen i la forma exacta de la seva activitat, així com els seus resultats, han 

de ser objecte de reavaluació constant. 

 

 

Plató 

 

En les seves obres, reitera la idea de la generació i la corrupció amb relació als éssers naturals, als 

éssers humans i als governs; la trobem, per exemple, a La República, 485b: «γεnἐσεω kαὶ 

ϕθorᾶ», ‘generació i corrupció’; a 491d: «De tot germen o ésser viu, sigui planta o animal, sabem 

que, si neixen en un clima poc favorable i, d’altra part, no tenen ni l’aliment ni la temperatura que 

necessiten, es corrompen». 

 

Com és sabut, Plató defensa a La República que el millor govern és el de l’aristocràcia, és a dir, el 

dels millors, que es regeixen per la justícia. Altres formes de govern són degeneracions 

progressives d’aquest model superior: la timocràcia, l’oligarquia, la democràcia i la tirania. 

Paral·lelament a aquesta realitat política, Plató creu que hi ha cinc caràcters individuals, l’home 

just i quatre homes més, progressivament més enemics de la justícia: l’home timocràtic, l’home 

oligàrquic, l’home democràtic i el tirà. 

 

Sobre l’origen de la degeneració, Plató considera que la primera raó descansa en el caràcter 

necessàriament mudable i perible de totes les coses humanes, i la segona es troba en la causa 

mateixa del canvi, que sempre serà alguna falta de part dels ciutadans que governen els altres. 

 

La causa més important de la corrupció de l’ésser humà és la mala educació, entesa no solament 

en referència a l’àmbit escolar, sinó incloent-hi el que passa en la vida pública i que influeix en 

l’individu, és a dir, assemblees, espectacles, fòrums i interaccions socials en general.8 

                                                           
8. La República, 491e i s.: 
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Aristòtil 

 

Ateses les limitacions d’aquest treball, només em referiré a un parell de citacions de la Constitució 

d’Atenes d’Aristòtil9 per tal d’assenyalar algunes qüestions de fet d’aquella època. 

 

En aquesta obra, es parla del jurament dels nou arconts d’Atenes (ἄρχων, árkhon) i s’indica que 

«[…] juren que desenvoluparan el càrrec amb justícia i d’acord amb les lleis, i que no rebran regals 

gràcies al seu càrrec, i que si reben alguna cosa dedicaran una estàtua d’or» (55,5). Aquesta 

estàtua d’or havia de ser equivalent en pes al de la seva pròpia persona, la qual cosa indica que 

la «multa» era realment important. 

 

Així mateix, s’expliquen les atribucions dels tesmòtetes (sis magistrats que ocupaven el 

Tesmoteteu): «També tracten ells les acusacions per a les quals es fa un dipòsit de garantia: 

                                                           
—Podem assegurar igualment, Adimant estimat, que les ànimes millor nascudes esdevenen les pitjors 
mitjançant una mala educació. Tu creus que els grans crims i la maldat consumada parteixen d’una ànima 
ordinària, o més aviat d’una naturalesa noble que l’educació ha corromput? De les ànimes vulgars pot dir-se 
que mai faran ni molt bé ni molt mal. 
 
—No opino sinó com tu —va dir ell. 
 
—Per consegüent, crec jo, una de dues: si l’índole natural filosòfica és cultivada de forma adequada, 
necessàriament ha d’arribar de grau en grau fins a la mateixa virtut; si, al contrari, és sembrada, creix i es 
desenvolupa en un sòl estrany, arriba a tot el contrari, tret que algun déu vetlli per la seva conservació d’una 
manera especial. Creus, com molts s’imaginen, que els que perden alguns joves són alguns sofistes, que 
actuant en privat els corrompen de gran manera, o més aviat els que ho atribueixen als sofistes són ells 
mateixos sofistes molt més perillosos, perquè valent-se de les seves pròpies màximes saben formar i tòrcer al 
seu gust l’esperit dels homes i de les dones, dels joves i dels ancians? 
 
—Però, en quina ocasió ho fan? —preguntà. 
 
—Quan en les assemblees públiques, en el fòrum, en el teatre, en el camp o en qualsevol altre lloc on es reuneix 
la multitud —vaig respondre—, aproven o desaproven certes paraules i certes accions amb gran terrabastall, 
grans crits i aplaudiments, redoblats en retrunyir els ecos en les pedres de l’indret. Quin efecte produiran 
aquestes escenes al cor d’un jove? Per excel·lent que sigui l’educació que hagi rebut en particular, no ha de 
naufragar per precisió en mig d’aquestes onades de lloances i de crítiques? Podrà resistir al corrent que 
l’arrossega? No conformarà els seus judicis amb els de la multitud sobre el que és bo o vergonyós? No farà 
estudi en imitar-la? 

 

Vegeu també: 546a, 609e i 610a. PLATÓ, La República, text bilingüe grec-espanyol, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1981.  

 

9. ARISTÒTIL, Constitución de los atenienses, Madrid, Gredos, 1984. Text bilingüe grec-català: Poètica; Constitució 

d’Atenes, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1946. 
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d’usurpació de ciutadania i de suborn —si algú mitjançant regals queda absolt de l’acusació de 

ciutadania usurpada—, i de sicofàntia i de suborn, de falsa inscripció en la llista dels deutors 

públics, de falsa firma en una citació, d’inscripció indeguda, […]» (59,3). 

 

Més endavant es fa referència a les magistratures que havien estat sortejables abans, però que 

van deixar de ser-ho «després que els demos començaren a vendre els càrrecs […]» (62,1). 

 

Com es veu, la venda de càrrecs té una llarga història, i des de l’antiguitat ha rebut un nom 

específic quan es tracta de càrrecs eclesiàstics: simonia. A continuació tractaré les nocions de 

simonia i nepotisme. 

 

 

Simonia 

 

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix simonia com la 

«compra de càrrecs eclesiàstics amb diners». L’Enciclopèdia Catalana explica que el terme prové 

del nom de Simó el Mag, personatge dels Actes dels Apòstols (8, 9-25) que gosà oferir diners als 

apòstols a canvi de rebre el poder de conferir l’Esperit Sant per la imposició de mans. Durant 

molts segles es va practicar la compra o venda de coses sagrades (gràcia, sagraments, jurisdicció 

eclesiàstica, prebenda, ordenació, etc.) a canvi d’un preu temporal (diners, presents o altres 

avantatges, com protecció, recomanació, etc.).  

 

La venda de béns eclesiàstics, ja siguin càrrecs, ja siguin elements espirituals com ara les butlles 

d’indulgències, les relíquies i altres objectes, es va incrementar enormement en algunes èpoques, 

fins a provocar la reacció de molts grups religiosos i la denúncia radical de Luter i d’altres autors 

moderns. Luter es va revoltar contra aquesta situació en les seves noranta-cinc tesis exposades a 

Wittenberg (impreses en un full a Nuremberg el 1517). El menyspreu de Luter és palès en 

expressions famoses com aquesta: «Prediqueu que tan aviat sona la moneda que es tira a la caixa 

l’ànima surt volant del purgatori. Sols és lucre i avarícia».  

 

Tant el luteranisme com la il·lustració aporten elements conceptuals potents contra la corrupció. 

Malauradament, la influència que han tingut en la cultura espanyola ha estat minsa. L’ètica de la 

responsabilitat i del rendiment de comptes públics no ha estat ben incorporada a les pràctiques 

economicopolítiques d’Espanya. 

 

Espanya no ha fet cap depuració seriosa del substrat social de la picaresca i de la 

patrimonialització del que és públic per part de personatges poderosos i polítics. Els diversos 

intents de regeneracionisme polític han estat frustrats. La política democràtica a partir de la 
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Constitució del 1978 va obrir moltes possibilitats que han estat parcialment malmeses, tot i que 

es podrien recuperar si es corregissin els errors comesos. 

 

 

Nepotisme 

 

El terme ve de nebot i significa ‘favoritisme o abús de poder envers els parents o amics’. 

L’Enciclopèdia Catalana indica que és «el mètode de què es valgueren els papes per a la 

consolidació de llur poder temporal, que consistia a afavorir membres de llurs famílies amb 

donacions, títols o favors». 

 

El fenomen del nepotisme ve de lluny en la història i arriba fins als nostres dies. Tant en l’època 

moderna com en la contemporània els exemples famosos són inacabables.  

 

A tall d’exemple, a Espanya es va fer famós el cas del frare Antonio de Sotomayor, dominic, 

confessor de Felip IV i inquisidor general: 

 

El paper protector de Sotomayor no es va limitar als nebots directes i s’exercí, amb igual poder, 

sobre els seus renebots d’una manera molt similar, com podem advertir, conformant, a poc a poc, 

un vertader clan.10  

 

En els nostres dies tenim casos flagrants en diferents països i estaments. És un «costum» que ha 

impregnat molts àmbits de la vida quotidiana i que tendeix a disminuir lentament. 

 

 

2. CAUSES DE LA CORRUPCIÓ 

 

2.1. Hipòtesis sobre les causes: natura humana i context social 

 

Ja hem vist el que diu Plató sobre les causes de la corrupció: 

• Febleses de la natura humana: egoisme, ambició, avarícia, deslleialtat, etc.; és a dir, els vicis 

dels éssers humans. 

• La societat corromp els individus:  

— L’educació ens pot fer millors o ens pots esgarriar (bona i mala educació). 

                                                           
10. M. A. LÓPEZ ARANDIA, «Un paterfamilias en la Corte de Felipe IV: Fray Antonio de Sotomayor», Historia y 
Genealogía, núm. 4 (2014): Élites eclesiásticas en época moderna. Reproducción, nepotismo y patrimonialización, 
p. 59-74.  
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— La participació en les assemblees públiques, els fòrums, els espectacles, les pressions de 

la multitud, etc., ens pot induir a esvair els fruits d’una bona educació i fins i tot la natura 

virtuosa de la nostra ànima.  

 

Tots recordem el que creia Rousseau:11  

• L’ésser humà és bo per naturalesa. 

• La vida social corromp perquè és l’origen de les desigualtats (socials i d’assignació de la 

propietat), de la manca de llibertat i dels prejudicis culturals, morals i religiosos. 

• L’educació ens ha de fer persones i ciutadans (per aquest 

ordre). 

— S’ha de basar en la natura pròpia de cadascú i la relació 

amb la natura que l’envolta, i en la llibertat pròpia de 

l’ésser humà. 

— La norma de fer el bé és l’única virtut moral que s’ha 

d’imposar. 

 

 

2.2. Hipòtesi de la interacció 

 

És evident que s’han de superar les hipòtesis monològiques (o 

natura o societat) sobre la causa de la corrupció, atès el caràcter 

dialògic i dinàmic de l’ésser humà. 

 

Les persones no són bones o dolentes «per naturalesa» en termes generals. Les diferències 

ètniques o culturals tampoc no són el factor determinant dels comportaments corruptes. L’ésser 

humà es constitueix com a persona a partir de la interacció amb el món que l’envolta, que és 

alhora natura, cultura, estructures socials i sistemes polítics, econòmics, administratius, 

educatius, etcètera. 

 

La interacció de tots aquests elements dinàmics crea les condicions de possibilitat del 

desenvolupament de la personalitat individual, que assumeix determinades conviccions i actituds 

envers valors, ideals i sentit de la vida. La conducta dependrà tant d’aquestes opcions personals 

com dels contextos socials en els quals es trobi i les exigències sociopolítiques que comportin. 

 

Per això parlo de la hipòtesi de la interacció, que fa referència a aquest conjunt d’elements. No 

podem entendre ni lluitar bé contra la corrupció si no considerem tots els factors que hi estan 

involucrats.  

                                                           
11. J. J. ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation, París, Flammarion, 2010. 
 

Coberta de la primera edició, 1762, de l'Emili 
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Quadre realitzat per l’autora 

 

Hem de considerar: 

a) Les formes d’interacció entre els individus. 

b) La situació de l’individu dins la societat. 

c) Les formes d’organització social: 

 Educació i aprenentatges socials. 

 Sistemes de supervisió de responsabilitats. 

 Lleis sobre procediments i organismes de control de funcions. 

 Bon govern. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Història - cultura 

Nosaltres Sistema legal Sistema polític 

Estructures econòmiques 
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Molts autors contemporanis no es plantegen tant les causes de fons, antropològiques, 

ontològiques o ètiques, sinó que es refereixen a aspectes més concrets dels sistemes 

administratius, polítics, judicials, policials, etc. Així, per exemple, Boris Begovic afirma que:  

 

A més del contingut de legislació que introdueix regulacions governamentals, resulta molt 

important com s’especifiquen aquestes regles i com se n’especifica el procés d’aplicació. Pel que fa 

a l’especificació de les regles, per a aplicar-les eficientment haurien de ser simples, clares i fàcilment 

comprensibles per a tothom. Com més complicades, poc clares i ambigües siguin les regles, més 

gran serà l’oportunitat de corrupció.12 

 

La legislació complicada i poc transparent que especifica el procediment lent (de vegades fins i tot 

sense especificar procediments temporals, o sigui, sense indicar dates màximes), amb àmplia 

discrecionalitat dels funcionaris públics en l’aplicació del procés, crea àmplies oportunitats per a la 

corrupció.13 

 

Totes les mesures que milloren l’estat de dret contribuiran definitivament a la lluita contra la 

corrupció. Un dels elements primordials en l’enfortiment de l’estat de dret és la creació de regles 

simples, clares i transparents que siguin compreses per totes les parts involucrades.14 

 

L’augment en la probabilitat d’aprehensió i càstig crea un dissuasiu perquè els buròcrates acceptin 

suborns; per tant, redueix els incentius per a la corrupció.15 

 

Begovic insisteix en la necessitat d’establir salaris adequats i en la fermesa manifesta de la 

voluntat política de lluitar contra la corrupció. 

 

De totes maneres, el prerequisit més important per a estratègies anticorrupció efectives és una 

voluntat política forta i incondicional. Aquesta voluntat es pot generar identificant les 

conseqüències més significatives de la corrupció. Si hi ha aquesta voluntat, el govern ha d’enviar un 

senyal inequívoc i creïble a totes les parts interessades que està compromès a lluitar contra la 

corrupció. Per a obtenir credibilitat es necessiten paraules fortes, però això no és suficient. 

Aquestes paraules han d’estar seguides per accions i assoliments en polítiques i reforma 

institucional, juntament amb les línies suggerides, així com l’acció en l’àrea de la persecució penal 

de la corrupció. 

                                                           
12. B. BEGOVIC, Documentos / CADAL [en línia], any III, núm. 26 (2005): Corrupción: conceptos, tipos, causas y 
consecuencias, p. 5, també disponible en línia a <http://www.cadal.org/documentos/documento_26.pdf> 
(consulta: 16 abril 2018). La cursiva és meva. 
 
13. B. BEGOVIC, 2005, p. 5. 
 
14. B. BEGOVIC, 2005, p. 6. 
 
15. Ibídem. 
 

http://www.cadal.org/documentos/documento_26.pdf
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Begovic i molts altres autors expliquen que les causes poden ser endògenes (internes) o exògenes 

(externes): 

 

a) Causes endògenes (les que tenen a veure amb l’individu): 

• Manca de consciència social. 

• Falta d’educació o de cultura del compromís. 

• Paradigmes distorsionats i negatius. 

• Personalitats antisocials i megalomania. 

• Percepció esbiaixada del grau de corrupció present. 

• Infravaloració de la possibilitat de ser descobert. 

 

b) Causes exògenes (les que depenen de la societat): 

• Impunitat efectiva en els actes de corrupció. 

• Corporativisme partidista. 

• Models socials que transmeten una falta de valors. 

• Poder discrecional excessiu del funcionari públic. 

• Concentració de poders i de decisió en certes activitats del govern. 

• Discrecionalitat i escassetat de decisions col·legiades. 

• Suborn internacional. 

• Control econòmic o legal sobre els mitjans de comunicació que impedeixen que els casos 

de corrupció s’exposin a la llum pública. 

• Salaris massa baixos. 

• Falta de transparència en la informació relativa a la utilització dels fons públics i dels 

processos de decisió. 

• Poca eficiència de l’Administració pública. 

• Extrema complexitat del sistema. 

 

 

3. LA POSSIBILITAT DE COMBATRE LA CORRUPCIÓ EN EL MÓN ACTUAL 

 

3.1. Dificultats específiques del nostre temps i dels sistemes polítics actuals 

 

Sempre ha estat difícil combatre la corrupció, però ho és especialment en el nostre temps pels 

motius següents: 
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— La possibilitat de moviments de capitals, empreses i persones arreu del món. La multiplicació 

de sistemes electrònics serveix tant per a facilitar el control de capitals com per a fer-los 

fonedissos o difícilment localitzables.  

— La diversitat de legislacions en els diferents països que permeten i estimulen l’ocultació 

d’ingressos i el blanqueig de diners. Podem parlar de l’existència d’«estats refugi» de capitals. 

— La facilitat d’«aliances» econòmiques entre polítics i empresaris de caràcter fraudulent. 

— La conversió de l’estat democràtic en un espectacle de masses. No es mira de convèncer la 

gent, sinó que es vol impressionar la multitud amb les tècniques de propaganda adients, que 

acostumen a ser cares. Les campanyes electorals són una sagnia per als partits, que necessiten 

sempre més diners, i alguns arriben a fer pactes amb el diable. 

— La lentitud dels processos judicials. En un món cada vegada més accelerat, el guany d’avui 

compta més que la possible pena de quinze anys més tard.  

— La sensació de gran marge d’impunitat. Molts ho fan i no els passa res, i altres han pogut viure 

molt bé durant molts anys, etcètera.  

 

 

El mapa mundial de la corrupció 

 

El 2016 Espanya ocupava el lloc 41è en el rànquing mundial de la corrupció, després de Dominica, 

Lituània, Brunei i Costa Rica. El país més ben situat era Dinamarca i el pitjor, Somàlia (lloc 176è).16 

 
 

                                                           
16. Vegeu https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf. 

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/mapa_ipc-2016.pdf 

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf
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Hi ha algunes agències internacionals que intenten donar eines per a millorar la situació. 

Transparency Internacional ha elaborat un índex de percepció de la corrupció per a mesurar 

d’alguna manera l’estat de la qüestió. 

 

 

Índex de percepció de la corrupció de Transparency International 

 

Algunes preguntes orientadores són: 

• Hi ha procediments i mecanismes de rendició de comptes clars que s’apliquen a l’assignació i 

l’ús de fons públics? 

• És habitual que ministres o funcionaris públics s’apropiïn de fons públics per a fins personals 

o partidaris? 

• Hi ha fons especials sobre els quals no es rendeixen comptes? 

• Es produeixen abusos generalitzats de recursos públics? 

• Hi ha una carrera professional en el sector públic o una gran quantitat de funcionaris que són 

nomenats directament pel govern? 

• Hi ha un òrgan independent que auditi l’administració de les finances públiques? 

• Hi ha un poder judicial independent amb facultat per a jutjar ministres o funcionaris públics 

que cometen abusos? 

• Es recorre tradicionalment al pagament de suborns per a aconseguir l’adjudicació de 

contractes o obtenir favors? 

 

 

3.2. Democràcia formal i democràcia de la justícia 

 

Mentre els governants de les democràcies es preocupin només de complir formalitats i mostrar 

una façana seductora als seus electors, no hi haurà una lluita veritable contra la corrupció. 

 

La societat necessita justícia, com han dit tants autors i com reclamen els ciutadans d’avui. El 

compromís amb la justícia és fonamental per a tenir una voluntat veritable d’erradicar la 

corrupció. 

 

Aquest compromís amb la justícia no ve del cel; és necessari que els ciutadans exigeixin la justícia 

a cada pas de la política, i per això cal: 

• Educació de la ciutadania (ensenyament). 

• Pedagogia social (institucions, associacions i transmissió de cultura democràtica). 

• Mitjans de comunicació que obrin l’espai de l’opinió pública i que no siguin mers creadors 

d’opinió publicada (que és la que interessa uns pocs). 

• Associacionisme democràtic. 



16 
 

 

S’han de crear forces que generin una dinàmica d’exigència general vers una vida justa. Els partits 

polítics haurien de desenvolupar un paper important en aquesta dinàmica, però no es pot esperar 

que encapçalin cap regeneració sense l’existència d’una forta exigència de l’opinió pública.  

 

El paper dels mitjans de comunicació és fonamental. Sense un espai d’opinió pública lliure no hi 

ha justícia ni hi ha democràcia. Sense aquest espai d’intercanvi d’idees, de comunicació, de 

crítica i d’educació ciutadana tampoc no es pot lluitar adequadament contra la corrupció. 

 

 

3.3. Ètica de l’ecosistema humà 

 

Parlar de justícia pot semblar massa agosarat, però m’agradaria que es considerés el principi de 

justícia com un límit ètic necessari per a la vida humana semblant als límits naturals dels 

ecosistemes per a fer possible la vida sobre la Terra. Tots els éssers naturals, també les persones, 

requereixen viure en ecosistemes equilibrats. Però, a més d’estar subjectes a les limitacions 

naturals, els éssers humans són vulnerables als desequilibris econòmics, socials i ètics des d’una 

perspectiva simbòlica i anímica. 

 

El que hi ha de diferent en el món humà és que s’han creat sistemes i subsistemes (polítics, 

econòmics, administratius, etc.) que, d’una banda, afavoreixen el desenvolupament de les 

societats i, de l’altra, contribueixen al desequilibri de les condicions vitals dels ciutadans fins a 

límits esgarrifosos. Els éssers humans, com a individus i com a membres de comunitats, 

necessiten un nexe positiu d’exigència i de respecte mutu per a assolir un equilibri existencial. 

 

Per a combatre la corrupció no n’hi ha prou amb l’establiment de lleis i òrgans de control, sinó 

que són necessàries accions de dinamització social que esperonin tots els ciutadans a sentir-se 

responsables i reaccionar davant de les conductes corruptes. 
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